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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
    MMaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnssiissttss  ooff  ppllaannnniinngg,,  sscchheedduulliinngg,,  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  

mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  ttoo  oobbttaaiinn  aa  ddeessiirreedd  lleevveell  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee..    EEffffeeccttiivvee  mmaaiinntteennaannccee  

mmaannaaggeemmeenntt  mmuusstt  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy::  

  

∗∗  DDeevveellooppiinngg  MMaaiinntteennaannccee  PPrrooggrraammss,,  

∗∗  BBuuddggeettiinngg  aanndd  AAllllooccaattiinngg  RReessoouurrcceess,,  

∗∗  AAuutthhoorriizziinngg  aanndd  SScchheedduulliinngg  WWoorrkk,,  aanndd  

∗∗  RReeppoorrttiinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiinngg  PPeerrffoorrmmaannccee..  

  

    AA  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  iiss  mmeerreellyy  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee  eelleemmeennttss  ffoorr  

tthhee  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss..  

  

    TThhiiss  FFiieelldd  OOppeerraattiioonnss  MMaannuuaall  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ttoo  gguuiiddee  aanndd  aassssiisstt  ffiieelldd  

mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  iinn  sscchheedduulliinngg,,  ddiirreeccttiinngg,,  rreeppoorrttiinngg,,  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss  mmoorree  

uunniiffoorrmmllyy  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy..
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PPOOLLIICCYY  SSTTAATTEEMMEENNTT  
  

    TThhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  AAllaabbaammaa''ss  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  

mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  hhiigghhwwaayy  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm..    SSppeecciiffiicc  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo::  

  

11..  EEssttaabblliisshh  ddeessiirreedd  lleevveellss  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee  aanndd  aassssuurree  tthhaatt  

tthheeyy  aarree  aapppplliieedd  uunniiffoorrmmllyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  SSttaattee,,  

22..  PPrroovviiddee  aann  oobbjjeeccttiivvee  bbaassiiss  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  

ccaann  bbee  ppllaannnneedd  aanndd  ppeerrffoorrmmeedd,,    

33..  UUttiilliizzee  llaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  mmaatteerriiaall,,  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  iinn  aa  mmoorree  

eeffffiicciieenntt  aanndd  eeccoonnoommiiccaall  mmaannnneerr,,  aanndd  

44..  PPrroovviiddee  tthhee  mmeeaannss  bbyy  wwhhiicchh  mmaannaaggeemmeenntt  ccaann  mmeeaassuurree  aaccttuuaall  

ppeerrffoorrmmaannccee  aaggaaiinnsstt  ppllaannnneedd  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ttaakkee  ccoorrrreeccttiivvee  

aaccttiioonn  iiff  rreeqquuiirreedd..  

  

    TThheessee  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  oobbjjeeccttiivveesshhaavvee  bbeeeenn  ffoorrmmaalliizzeedd  bbyy  tthhee  AAllaabbaammaa  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  

DDiirreeccttoorr..  
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PPOOLLIICCYY  SSTTAATTEEMMEENNTT  
SSTTAATTEE  OOFF  AALLAABBAAMMAA  

DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  TTRRAANNSSPPOORRTTAATTIIOONN  --  BBUURREEAAUU  OOFF  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

  

SSUUBBJJEECCTT::  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  PPRROOGGRRAAMM  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  AANNDD  PPOOLLIICCIIEESS  

  

PPUURRPPOOSSEE::  

    TThhee  PPuurrppoossee  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  iiss  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  oobbjjeeccttiivveess,,  aanndd  

ppoolliicciieess  ooff  tthhee  AAllaabbaammaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ((AALLDDOOTT))  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  mmaaiinntteennaannccee  ooff  hhiigghhwwaayyss  

aanndd  bbrriiddggeess..  

  

DDEEPPAARRTTMMEENNTT  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS::  

  

    TThhee  AALLDDOOTT  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aallll  hhiigghhwwaayyss  aanndd  bbrriiddggeess  oonn  ssttaattee  hhiigghhwwaayy  

ssyysstteemm  aanndd  oonn  aannyy  ssttaattee  aaggrriiccuullttuurraall  eexxppeerriimmeenntt  ssttaattiioonn..    TThhee  AALLDDOOTT  mmaayy  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  rrooaaddss,,  ssttrreeeettss,,  

ddrriivveess  aanndd  ppaarrkkiinngg  aarreeaass  aatt  ssttaattee  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  hhiigghheerr  lleeaarrnniinngg,,  ssttaattee  hhoossppiittaallss,,  tthhee  PPaarrttllooww  SScchhooooll  aanndd  

HHoossppiittaall,,  tthhee  AAllaabbaammaa  AAggrriiccuullttuurraall  CCeenntteerr  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  MMoonnttggoommeerryy,,  ssttaattee  ppaarrkkss,,  aanndd  ootthheerr  rrooaaddss  ssoo  

ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  LLeeggiissllaattuurree..  

  

    TThhee  BBuurreeaauu  ooff  MMaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  AALLDDOOTT  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ddeevveellooppiinngg,,  ddiirreeccttiinngg,,  aanndd  

ccoonnttrroolllliinngg  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammss  iinn  wwaayyss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt..  

  

  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  OOBBJJEECCTTIIVVEESS::  

  

    TThhee  bbaassiicc  mmaaiinntteennaannccee  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aarree::  

  

11..  TToo  pprreesseerrvvee  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  mmaaddee  iinn  eexxiissttiinngg  hhiigghhwwaayy  ffaacciilliittiieess..  

22..  TToo  pprroovviiddee  ccoonnttiinnuuiinngg  aaddeeqquuaattee  lleevveellss  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  ccoonnvveenniieennccee  ttoo  

tthhee  hhiigghhwwaayy  uusseerrss..                                                                                                                                                                                                  

33..  TToo  uuppggrraaddee  aanndd  iimmpprroovvee  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess  aass  mmaayy  bbee  eeccoonnoommiiccaallllyy  

pprraaccttiiccaall  tthhrroouugghh  mmiinnoorr  mmaaiinntteennaannccee  bbeetttteerrmmeenntt  wwoorrkk..  

44..  TToo  ccoonnsseerrvvee  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  aaeesstthheettiicc  aanndd  eeccoollooggiiccaall  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt..  

55..  TToo  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeccoonnoommiiccaall  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  

aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammss..  

    TThheessee  oobbjjeeccttiivveess  wwiillll  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  tthhrroouugghh  tthhee  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  

mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  rreessoouurrcceess..  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

33  

MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  PPOOLLIICCIIEESS::  

  

    TThhee  ffoolllloowwiinngg  bbaassiicc  mmaaiinntteennaannccee  ppoolliicciieess  aarree  nneecceessssaarryy  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  mmaaiinntteennaannccee  

mmaannaaggeemmeenntt::  

  

NNUUMMBBEERR  11  --  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  SSTTAANNDDAARRDDSS  

  

    MMaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrddss  aarree  eessttaabblliisshheedd  ttoo  sseerrvvee  aass  gguuiiddeess  ffoorr  tthhee  ppllaannnniinngg,,  sscchheedduulliinngg,,  

aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss..    TThhee  ssttaannddaarrddss  aaccccoommpplliisshh  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

11..  DDeeffiinnee  lleevveellss  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  aanndd  ccrriitteerriiaa  ffoorr  

tthhee  sscchheedduulliinngg  ooff  ssppeecciiffiicc  wwoorrkk;;  

22..  EEssttiimmaattee  wwoorrkk  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  pprraaccttiiccaall  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  

qquuaannttiittaattiivvee  mmeeaassuurreemmeennttss;;  

33..  DDeeffiinnee  ssttaaffffiinngg  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ccoommpplleemmeennttss,,  mmaatteerriiaallss,,  wwoorrkk  

mmeetthhooddss,,  aanndd  pprroocceedduurreess  ggeenneerraallllyy  uusseedd  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  ssppeecciiffiicc  

wwoorrkk  iinn  tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeccoonnoommiiccaall  mmaannnneerr..  

  

NNUUMMBBEERR  22  --  AANNNNUUAALL  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  PPRROOGGRRAAMMSS  

  

    AAnnnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammss  sshhaallll  bbee  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  cclleeaarrllyy  

sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  ttyyppeess  aanndd  aammoouunnttss  ooff  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  aannttiicciippaatteedd  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffiissccaall  yyeeaarr..    

SSeeppaarraattee  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  ffoorr  eeaacchh  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  bbaasseedd  oonn  eessttaabblliisshheedd  mmaaiinntteennaannccee  

ssttaannddaarrddss  aanndd  ccuurrrreenntt  rrooaaddwwaayy  iinnvveennttoorryy  ddaattaa..  

  

    AAnnnnuuaall  pprrooggrraammss  sshhaallll  iiddeennttiiffyy  tthhee  llaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  mmaatteerriiaallss  rreeqquuiirreedd  ttoo  

aaccccoommpplliisshh  tthhee  pprrooppoosseedd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk..    TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  llaabboorr  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess  aarree  

aavvaaiillaabbllee,,  pprrooggrraammss  ooff  ssppeecciiffiicc  mmiinnoorr  bbeetttteerrmmeenntt  wwoorrkk  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd..  

  

    AAnnnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammss  sshhaallll  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  

DDiirreeccttoorr..  
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NNUUMMBBEERR  33  --  BBUUDDGGEETTIINNGG  AANNDD  RREESSOOUURRCCEE  AALLLLOOCCAATTIIOONN  

  

    AAnnnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  bbuuddggeettss  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aapppprroovveedd  aannnnuuaall  

mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  pprrooggrraammss..    BBuuddggeetteedd  ffuunnddss  sshhaallll  bbee  aallllooccaatteedd  aaccccoorrddiinnggllyy  ttoo  eeaacchh  ddiivviissiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  

tthhee  pprrooggrraamm  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  llaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  ccoonnttrraaccttuuaall  sseerrvviiccee..  

  

    BBuuddggeettaarryy  aalllloottmmeennttss  sshhaallll  ddeeffiinnee  ssppeecciiffiicc  ffuunnddss  ffoorr::  

11..  RRoouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  ((iinncclluuddiinngg  eemmeerrggeennccyy  wwoorrkk)),,  

22..  MMaaiinntteennaannccee  rreessuurrffaacciinngg,,  

33..  MMiinnoorr  mmaaiinntteennaannccee  bbeetttteerrmmeennttss..  

  

NNUUMMBBEERR  44  --  WWOORRKK  AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN,,  SSCCHHEEDDUULLIINNGG,,  AANNDD  CCOONNTTRROOLL  

  

    SSyysstteemmss  hhaavvee  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  ffoorrmmaall  aauutthhoorriizzaattiioonn  aanndd  sscchheedduulliinngg  ooff  wwoorrkk  ttoo  bbee  

ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  ffiieelldd  ooppeerraattiioonnss  uunniittss,,  aanndd  ffoorr  ffoorrmmaall  rreeppoorrttiinngg  aanndd  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ttoo  aassssuurree  

aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  wwoorrkk  pprrooggrraamm  oobbjjeeccttiivveess..  

  

NNUUMMBBEERR  55  --  OOPPEERRAATTIINNGG  PPRROOCCEEDDUURREESS  

  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  sshhaallll  pprreeppaarree  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurreess  aass  mmaayy  

bbee  nneeeeddeedd  ttoo  eeffffeecctt  aa  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ccrriitteerriiaa  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  

PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt..  

  

    TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  AAuuddiittoorr  sshhaallll  aallssoo  pprreeppaarree  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurreess  

rreeqquuiirreedd  ttoo  eeffffeecctt  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrffoorrmmaannccee  bbuuddggeettiinngg  pprraaccttiicceess  ffoorr  bbuuddggeettiinngg  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  

ppuurrppoosseess..  

  

  

AAPPPPRROOVVEEDD  BBYY::________________________________________________________      ____________________________  

                                        TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDiirreeccttoorr                                      DDaattee  
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MMAANNAAGGEEMMEENNTT  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS  
  

    EEffffeeccttiivvee  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  iinnvvoollvveess  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt..    IInn  oorrddeerr  ffoorr  aa  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  ttoo  ooppeerraattee  

eeffffiicciieennttllyy  aanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy,,  tthheessee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  mmuusstt  bbee  cclleeaarrllyy  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  pprrooppeerrllyy  eexxeeccuutteedd..  

  

    RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  ooppeerraattiioonn  ooff  AAllaabbaammaa''ss  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  aarree  

aallllooccaatteedd  ttoo  ffoouurr  lleevveellss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  

DDeeppaarrttmmeenntt..    TThheessee  lleevveellss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aarree::  

  

∗∗  TToopp  MMaannaaggeemmeenntt,,  

∗∗  BBuurreeaauu  ooff  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt,,  

∗∗  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  

∗∗  DDiissttrriicctt  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt..  

  

    WWiitthhiinn  eeaacchh  mmaannaaggeemmeenntt  lleevveell  ssppeecciiffiicc  aassssiiggnnmmeennttss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree  mmaaddee  ttoo  tthhee  aapppplliiccaabbllee  oorrggaanniizzaattiioonn  ppoossiittiioonnss..  

  

TToopp  MMaannaaggeemmeenntt  
  

    TThhee  mmoottiivvaattiinngg  ffoorrcceess  bbeehhiinndd  DDeeppaarrttmmeenntt  pprrooggrraammss  oorr  ssyysstteemmss  aarree  tthhoossee  aatt  tthhee  ttoopp  

lleevveellss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt..    TThhee  iinnddiivviidduuaallss  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd  iinncclluuddee  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDiirreeccttoorr,,  AAssssiissttaanntt  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDiirreeccttoorr,,  CChhiieeff  EEnnggiinneeeerr,,  aanndd  ddeessiiggnnaatteedd  AAssssiissttaanntt  CChhiieeff  EEnnggiinneeeerr((ss..))  

  

    TThhee  aaccttiioonnss  rreeqquuiirreedd  ooff  tthheessee  ttoopp  lleevveell  mmaannaaggeerrss  aarree::  

  

∗∗  EESSTTAABBLLIISSHHMMEENNTT  OOFF  OOVVEERRAALLLL  PPOOLLIICCYY  FFOORR  TTHHEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

FFUUNNCCTTIIOONN  

∗∗  SSttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt''ss  oobbjjeeccttiivveess  rreeggaarrddiinngg  ddeessiirreedd  

lleevveellss  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee,,  eeccoonnoommyy,,  ssaaffeettyy,,  aanndd  aaeesstthheettiiccss  aarree  bbaassiicc  ttoo  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttaannddaarrddss  ooff  mmaaiinntteennaannccee  qquuaalliittyy..  

∗∗  RREEVVIIEEWW  AANNDD  EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  AACCTTUUAALL  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  IINN  RREELLAATTIIOONN  TTOO  AAPPPPRROOVVEEDD    MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

PPRROOGGRRAAMMSS  
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∗∗  AAss  ttoopp  mmaannaaggeerrss,,  tthheessee  iinnddiivviidduuaallss  mmuusstt  bbee  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  aass  ttoo  

tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  pprrooggrraammss  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  ggiivveenn  aauutthhoorriizzaattiioonn  

aanndd  pprroovviiddeedd  rreessoouurrcceess..  

    TToopp  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  mmoosstt  eeffffeeccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  wwhheenn  tthheeyy  aassssiisstt  wwiitthh  tthhee  rreevviieeww  ooff  tthhee  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu''ss  ppllaannnniinngg  aanndd  ooppeerraattiioonnss  ffuunnccttiioonnss  aanndd  aallssoo  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  

ooff  tthhee  ddiivviissiioonnss''  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammss..  

  

BBuurreeaauu  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  
  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu,,  aass  iitt  rreellaatteess  ttoo  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm,,  iiss  

pprriinncciippaallllyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttaannddaarrddss  aanndd  ppllaannnniinngg  vvaalluueess,,  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  

rreessoouurrcceess,,  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ooppeerraattiinngg  gguuiiddaannccee  aanndd  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ffiieelldd  oorrggaanniizzaattiioonn..    BBeeccaauussee  

tthhee  ssyysstteemm  rreellaatteedd  wwoorrkk  ooff  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  llooggiiccaallllyy  sspplliittss  iinnttoo  ttwwoo  ffuunnccttiioonnss,,  ppllaannnniinngg  aanndd  

ooppeerraattiioonnss,,  aa  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  ssyysstteemm  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwiillll  bbee  ggrroouuppeedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  

  

MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  PPllaannnniinngg  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  
  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu''ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  ppllaannnniinngg  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  

MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  iinncclluuddee::  

  

∗∗  DDeevveelloopp,,  ppuubblliisshh,,  aanndd  ddiissttrriibbuuttee  ((aafftteerr  pprrooppeerr  rreevviieeww  aanndd  aapppprroovvaall))  mmaaiinntteennaannccee  

ssttaannddaarrddss  wwhhiicchh  ddeeffiinnee  tthhee  eexxppeecctteedd  qquuaalliittyy,,  qquuaannttiittyy,,  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  aallll  mmaajjoorr  

mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..  

∗∗  RReevviissee  aanndd  uuppddaattee  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  iimmppaacctt  ooff  nneeww  

tteecchhnnoollooggiiccaall  ddeevveellooppmmeennttss,,  aaddvvaanncceedd  tteecchhnniiqquueess,,  oorr  rreevviisseedd  lleevveellss  ooff  sseerrvviiccee..  

∗∗  CCoonndduucctt  aann  aannnnuuaall  rreevviieeww  ooff  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkllooaadd  ppllaannnniinngg  vvaalluueess  iinn  oorrddeerr  ttoo  

rreefflleecctt  cchhaannggeess  iinn  ssttaannddaarrddss  ooff  qquuaalliittyy,,  qquuaannttiittyy,,  oorr  pprroodduuccttiioonn..  

∗∗  MMaaiinnttaaiinn  tthhee  ooffffiicciiaall  hhiigghhwwaayy  mmaaiinntteennaannccee  ffeeaattuurree  iinnvveennttoorryy  ttoo  pprroovviiddee  aa  bbaassiiss  ffoorr  

wwoorrkkllooaadd  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aallllooccaattiioonn  ooff  llaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  mmaatteerriiaallss..  

∗∗  DDeevveelloopp  tthhee  aannnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  aanndd  bbuuddggeett  uussiinngg  uuppddaatteedd  iinnvveennttoorryy  

qquuaannttiittiieess  aanndd  ppllaannnniinngg  vvaalluueess..  

∗∗  EEvvaalluuaattee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkllooaadd  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  llaabboorr,,  

eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  mmaatteerriiaall  aallllooccaattiioonn..  

∗∗  MMaaiinnttaaiinn  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  ttoo  iinncclluuddee  nneecceessssaarryy  

rreevviissiioonn  oorr  aaddddiittiioonnss  ooff::  
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11..  MMaannaaggeemmeenntt  rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemm  pprroocceedduurreess  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss,,  

22..  AAccttiivviittyy  ddeessiiggnnaattiioonnss  aanndd  ddeessccrriippttiioonnss,,  

33..  LLaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  mmaatteerriiaall  ddeessiiggnnaattiioonnss,,  

44..  EElleeccttrroonniicc  ddaattaa  pprroocceessssiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

55..  RReeppoorrtt  ffoorrmmaatt  ddeessiiggnn,,  aanndd  

66..  RReeppoorrtt  ddiissttrriibbuuttiioonn..  

  

∗∗  DDeevveelloopp  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ppoolliiccyy  aanndd  pprroocceedduurreess  aaffffeeccttiinngg  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ppllaannnniinngg  

ffuunnccttiioonn..  

∗∗  RReesseeaarrcchh,,  iinnvveessttiiggaattee,,  aanndd  aaddoopptt  iimmpprroovveedd  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  

ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  mmeetthhooddss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssoollvviinngg  hhiigghhwwaayy  mmaaiinntteennaannccee  pprroobblleemmss..  

∗∗  PPrroovviiddee  oovveerraallll  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  ssuurrvveeiillllaannccee  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  

iimmpplleemmeenntt  nneecceessssaarryy  ssyysstteemm  aaddjjuussttmmeennttss..  

∗∗  CCoooorrddiinnaattee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ffuunnccttiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  wwiitthh  tthhoossee  ooff  tthhee  ootthheerr  

DDeeppaarrttmmeenntt  ffuunnccttiioonnss..  

  

MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  OOppeerraattiioonnss  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  
  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu''ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiinngg  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  

MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  iinncclluuddee::  

  

∗∗  PPrroovviiddee  gguuiiddaannccee  aanndd  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ffiieelldd  oorrggaanniizzaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ssoolluuttiioonn  ttoo  ffiieelldd  

ooppeerraattiinngg  pprroobblleemmss  aanndd  sshhoorrttccoommiinnggss  iinn  mmaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrdd  aattttaaiinnmmeenntt..  

∗∗  CCoonndduucctt  ffiieelldd  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aa  bbaassiiss  ffoorr  ccoonnttiinnuuoouuss  ddeevviiaattiioonnss  ffrroomm  

qquuaalliittyy,,  qquuaannttiittyy,,  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ssttaannddaarrddss..  

∗∗  CCoooorrddiinnaattee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aapppprroovveedd  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  rreesseeaarrcchh  

ffiinnddiinnggss  aanndd  pprrooggrraammss..  

∗∗  AAssssiisstt  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  mmaaiinntteennaannccee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ddeessiiggnneedd  ttoo  

ttrraaiinn  ppeerrssoonnnneell  iinn  nneeww  aarreeaass  oorr  mmeeeett  ssppeecciiffiicc  sshhoorrttccoommiinnggss  iinn  aaccttiivviittyy  ppeerrffoorrmmaannccee..  

∗∗  DDeevveelloopp  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ppoolliiccyy  aanndd  pprroocceedduurreess  aaffffeeccttiinngg  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  

ooppeerraattiioonnss  ffuunnccttiioonn..  

∗∗  RReevviieeww  ccoommpplleetteedd  aaccttiivviittyy  ssuummmmaarriieess  aanndd  ccoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss..  
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DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  
      

    DDiivviissiioonn  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  pprriinncciippaallllyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  

ssyysstteemm  eelleemmeennttss  tthhaatt  ddeeffiinnee  tthhee  ppllaannnniinngg,,  sscchheedduulliinngg,,  ppeerrffoorrmmiinngg,,  rreeppoorrttiinngg,,  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  ooff  

mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk..    RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  SSyysstteemm  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  

DDiivviissiioonn  EEnnggiinneeeerr  aanndd  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr..    TThheessee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree::  

  

    CCoonndduucctt  aannnnuuaall  rrooaadd  iinnssppeeccttiioonnss  wwiitthh  eeaacchh  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff::  

  

11..  IIddeennttiiffyyiinngg  MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeenntt  aanndd  SSppeecciiaall  AAuutthhoorriittyy  pprroojjeeccttss  ffoorr  tthhee  

ccoommiinngg  yyeeaarr,,  

22..  IIddeennttiiffyyiinngg  rrooaaddss  aanndd  bbrriiddggeess  ttoo  bbee  iinn  tthhee  SSppeecciiaall  MMaaiinntteennaannccee  PPrrooggrraamm  ooff  

rreessuurrffaacciinngg  aanndd  ssttrruuccttuurree  iimmpprroovveemmeennttss,,  aanndd  

33..  EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  ooff  tthhee  pprreecceeddiinngg  yyeeaarr  aanndd  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  

rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk..  

  

∗∗  RReevviieeww  tthhee  mmoonntthhllyy  aanndd  qquuaarrtteerrllyy  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  ttoo  eevvaalluuaattee  

ccoonnffoorrmmaannccee  bbyy  tthhee  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  mmaaiinntteennaannccee  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  

mmaaiinntteennaannccee  ssttaannddaarrddss..  

∗∗  RReevviieeww  ccoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  ddiissttrriicctt  aanndd  ddiivviissiioonn  aanndd  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  

oorr  ddiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  tteerrmmiinnaall  ooppeerraattoorr  ffoorr  pprroocceessssiinngg..  

∗∗  CCoonndduucctt  ppeerriiooddiicc  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  aallll  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerrss  ttoo  sscchheedduullee  ddiivviissiioonn  

mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  aanndd  ttoo  rreevviieeww  ddiissttrriicctt  sscchheedduulleess  aanndd  aaccccoommpplliisshhmmeennttss..  

∗∗  AAssssiisstt  iinn  tthhee  ffoorrmmaall  aanndd  iinnffoorrmmaall  ttrraaiinniinngg  ooff  tthhee  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  mmaaiinntteennaannccee  

ppeerrssoonnnneell..  

∗∗  IInnvveessttiiggaattee  rreeqquueessttss  ffoorr  MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeenntt  aanndd  SSppeecciiaall  AAuutthhoorriittyy  pprroojjeeccttss  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  ffeeaassiibbiilliittyy  aanndd  nneeeedd..    SSuubbsseeqquueennttllyy,,  ppeerrffoorrmm  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  iinnssppeeccttiioonn  ooff  

aauutthhoorriizzeedd  pprroojjeeccttss  iinn  pprrooggrreessss..  

∗∗  PPrroovviiddee  eennggiinneeeerriinngg  aaddvviiccee  aanndd  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  mmaaiinntteennaannccee  ffoorrcceess..  

∗∗  EEnnssuurree  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  aauutthhoorriizzeedd  mmaaiinntteennaannccee  rreessoouurrccee  aallllooccaattiioonnss  aanndd  tthhee  

ddiivviissiioonn  mmaaiinntteennaannccee  bbuuddggeett..  
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DDiissttrriicctt  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  
  

MMaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  aarree::  

  

∗∗  CCoonndduucctt  aa  ffoorrmmaall  aannnnuuaall  iinnssppeeccttiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  rrooaadd  ssyysstteemm  wwiitthh  tthhee  DDiivviissiioonn  

MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  iinn  oorrddeerr  ttoo::  

11..  EEvvaalluuaattee  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  ooff  tthhee  pprreecceeddiinngg  yyeeaarr,,  

22..  IIddeennttiiffyy  MMiinnoorr  MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeenntt  iitteemmss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  dduurriinngg  tthhee  

ccoommiinngg  yyeeaarr,,  

33..  IIddeennttiiffyy  rrooaaddss  aanndd  bbrriiddggeess  ttoo  bbee  rreeqquueesstteedd  ffoorr  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  rreessuurrffaacciinngg  aanndd  

ssttrruuccttuurree  iimmpprroovveemmeenntt  pprrooggrraammss,,  aanndd  

44..  IIddeennttiiffyy  aanndd  rreeqquueesstt  SSppeecciiaall  AAuutthhoorriittyy  rreeqquueesstt  pprroojjeecctt..  

  

∗∗  MMaakkee  iinnffoorrmmaall  iinnssppeeccttiioonnss  ooff  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss  iinn  pprrooggrreessss  ttoo  eevvaalluuaattee  qquuaalliittyy  

aanndd  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  nneeeeddeedd  gguuiiddaannccee  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt..  

∗∗  MMaakkee  aarrrraannggeemmeenntt,,  wwhheenn  nneecceessssaarryy,,  ffoorr  tthhee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  mmeenn  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  

bbeettwweeeenn  ddiivviissiioonn  ccrreewwss  aanndd  ddiissttrriicctt  ccrreewwss..  

∗∗  RReevviieeww  mmoonntthhllyy  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarriieess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  

ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  aaddeeqquuaattee..  

∗∗  RReevviieeww  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ffrreeqquueennttllyy  aanndd  aassssiisstt  iinn  ddeevveellooppiinngg  

ssoolluuttiioonnss  wwhheerree  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  iinnaaddeeqquuaattee..  

∗∗  PPeerriiooddiiccaallllyy  rreevviieeww  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss..  

∗∗  UUppddaattee  hhiigghhwwaayy  mmaaiinntteennaannccee  ffeeaattuurree  iinnvveennttoorryy..  

∗∗  DDiissttrriibbuuttee  uuppddaatteedd  ssttaannddaarrddss  aanndd  ootthheerr  ssyysstteemm  mmaatteerriiaall  ttoo  ddiissttrriicctt  mmaaiinntteennaannccee  

ppeerrssoonnnneell  aass  ddiirreecctteedd..  

∗∗  AAssssiisstt  iinn  tthhee  ffoorrmmaall  aanndd  iinnffoorrmmaall  ttrraaiinniinngg  ooff  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell..  

  

    TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  llaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  

mmaatteerriiaallss  pprroovviiddeedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkllooaadd..    TThheessee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinncclluuddee::  

  

∗∗  CCoonndduucctt  rroouuttiinnee  iinnssppeeccttiioonnss  ooff  tthhee  rrooaadd  ssyysstteemmss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iiddeennttiiffyyiinngg  

ssppeecciiffiicc  mmaaiinntteennaannccee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ddeessiirreedd  lleevveellss  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee..  

∗∗  CCoooorrddiinnaattee  sscchheedduulliinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  ooff  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt  

EEnnggiinneeeerr..  

∗∗  AAssssiiggnn  llaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  mmaatteerriiaallss  ttoo  ppeerrffoorrmm  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  iinn  ggeenneerraall  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss,,  WWoorrkk  CCaalleennddaarr,,  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  CCrreeww  DDaayy  
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CCaarrddss..    AAssssiiggnn  llaabboorr  ttoo  aalltteerrnnaattee  aaccttiivviittiieess  iinn  ssiittuuaattiioonnss  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  ddeevviiaattiinngg  ffrroomm  

tthhee  oorriiggiinnaall  ppllaannss..  

∗∗  PPllaannnneedd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  iiss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  iinnssooffaarr  aass  ppoossssiibbllee  aass  sscchheedduulleedd  aanndd  

aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss..    MMaakkee  aaddjjuussttmmeennttss  wwhheerree  nneecceessssaarryy  ttoo  

hhaannddllee  uunnffoorreesseeeenn  ssiittuuaattiioonnss..  

∗∗  SSuubbmmiitt  tthhee  ccoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  CClleerrkk,,  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss,,  aafftteerr  aa  

rreevviieeww  ttoo  bbee  ssuurree  aallll  ccaarrddss  aarree  ccoorrrreecctt..  

∗∗  TTaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  iimmpprroovvee  ffuuttuurree  ppeerrffoorrmmaannccee  tthhrroouugghh  ttrraaiinniinngg,,  mmoorree  ssppeecciiffiicc  

iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  ppeerrssoonnnneell,,  oorr  cclloosseerr  ssuuppeerrvviissiioonn..  

∗∗  UUppddaattee  hhiigghhwwaayy  mmaaiinntteennaannccee  ffeeaattuurree  iinnvveennttoorryy  aanndd  aaddvviissee  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  ooff  

cchhaannggeess..  

∗∗  SSuubbmmiitt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrdd  rreevviissiioonnss  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  

EEnnggiinneeeerr  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  

  

    TThhee  DDiissttrriicctt  CClleerrkk  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::  

  

∗∗  CChheecckkiinngg  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  aaccccuurraaccyy  aanndd  ssuummmmaarriizziinngg  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  aanndd  ccrreeww  

ddaayy  ccaarrdd  uussaaggee  oonnttoo  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  WWoorrkksshheeeett  ,,  iiff  rreeqquuiirreedd..  

∗∗  SSuubbmmiittttiinngg  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  WWoorrkksshheeeettss  aanndd  ccoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  

ccaarrddss  ttoo  DDiissttrriicctt,,  DDiivviissiioonn,,  oorr  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  ooffffiicceess  aass  ddiirreecctteedd..  

  

    TThhee  pprreecceeddiinngg  sseeccttiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  

SSyysstteemm  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo,,  aanndd  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  ssppeecciiffiicc  iinnddiivviidduuaallss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ooppeerraattee  tthhee  SSyysstteemm  eeffffeeccttiivveellyy..    AA  nnuummbbeerr  ooff  gguuiiddeess  aanndd  pprroocceedduurreess  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ttoo  aassssiiggnn  

aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  tthheessee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  pprroocceesssseess..    TThhee  bbaallaannccee  ooff  tthhee  FFiieelldd  OOppeerraattiioonnss  MMaannuuaall  

ccoonnttaaiinnss  ddaattaa  ffoorr  ooppeerraattiioonn  ooff  AAllaabbaammaa''ss  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm..  
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WWOORRKK  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  

    AAllll  mmaajjoorr  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  iitteemmss  tthhaatt  rreeqquuiirree  ddiiffffeerreenntt  ccrreeww  ssiizzeess,,  ttyyppeess  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  

aanndd  wwoorrkk  pprroocceedduurreess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee  mmaaiinntteennaannccee  ""wwoorrkk  aaccttiivviittiieess..""    TThhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  

eeaacchh  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwoorrkk  aaccttiivviittyy  iiddeennttiiffiieess  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aanndd  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  

wwoorrkk..  

  

    MMaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  wwhhoo  ppllaann,,  sscchheedduullee,,  ppeerrffoorrmm,,  rreeppoorrtt,,  oorr  eevvaalluuaattee  mmaaiinntteennaannccee  

wwoorrkk  mmuusstt  kknnooww  wwhhaatt  eeaacchh  wwoorrkk  aaccttiivviittyy  mmeeaannss..    WWoorrkk  aaccttiivviittiieess  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppuurrppoosseess::  

∗∗  PPllaannnneedd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  aannnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  bbyy  

aaccttiivviittyy  nnaammee  aanndd  aaccttiivviittyy  nnuummbbeerr..        

∗∗  AAccttiivviittyy  nnaammeess  aanndd  nnuummbbeerrss  wwiillll  bbee  uusseedd  oonn  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  uusseedd  ffoorr  

aauutthhoorriizziinngg,,  aassssiiggnniinngg,,  aanndd  rreeppoorrttiinngg  wwoorrkk..  

∗∗  AAccttiivviittyy  nnaammeess  aanndd  nnuummbbeerrss  wwiillll  bbee  uusseedd  oonn  wwoorrkk  sscchheedduulliinngg  gguuiiddeess  aanndd  wwoorrkk  

ppeerrffoorrmmaannccee  ssuummmmaarriieess..  

  

    WWoorrkk  mmeeaassuurreemmeenntt  uunniittss  hhaavvee  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  tthhee  mmaajjoorr  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..    

FFoorr  eexxaammppllee,,  ""hheeccttaarreess""  iiss  tthhee  wwoorrkk  mmeeaassuurreemmeenntt  uunniitt  ffoorr  MMoowwiinngg  aanndd  ""ttoonnss  ooff  pprreemmiixx""  iiss  tthhee  wwoorrkk  

mmeeaassuurreemmeenntt  uunniitt  ffoorr  SSppoott  PPrreemmiixx  PPaattcchhiinngg..    TThheessee  mmeeaassuurreemmeenntt  uunniittss  aarree  uusseedd  ttoo  ddeessccrriibbee  hhooww  mmuucchh  

wwoorrkk  iiss  ppllaannnneedd  aanndd  ttoo  rreeppoorrtt  hhooww  mmuucchh  wwoorrkk  iiss  aaccccoommpplliisshheedd  ffoorr  eeaacchh  aaccttiivviittyy..  

  

    SSoommee  aaccttiivviittiieess  ddeeffiinnee  ggrroouuppss  ooff  mmiinnoorr  oorr  mmiisscceellllaanneeoouuss  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  iitt  iiss  nnoott  

pprraaccttiiccaall  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  wwoorrkk  mmeeaassuurreemmeenntt  uunniitt  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthheessee  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess..    IInnsstteeaadd,,  tthhee  nnoorrmmaall  

rreeppoorrttiinngg  ooff  eemmppllooyyeeee  hhoouurrss  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ddeessccrriibbee  hhooww  mmuucchh  wwoorrkk  wwaass  aaccccoommpplliisshheedd  ffoorr  eeaacchh  ooff  

tthheessee  aaccttiivviittiieess..  

  

    EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  iiss  aa  ccoommpplleettee  lliisstt  ooff  tthhee    mmaaiinntteennaannccee    wwoorrkk  aaccttiivviittiieess    iinncclluuddiinngg    tthhee  

wwoorrkk    

ddeeffiinniittiioonn,,  aaccttiivviittyy  nnuummbbeerr,,  tthhee  wwoorrkk  mmeeaassuurreemmeenntt  uunniitt  ffoorr  eeaacchh  aaccttiivviittyy..
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                                                                                                                                                    EExxhhiibbiitt    NNoo..  44--11    
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  WWOORRKK  AACCTTIIVVIITTYY  LLIISSTT  

  
RRooaaddwwaayy  aanndd  SShhoouullddeerr  MMaaiinntteennaannccee    664499    MMoovvaabbllee  SSppaann  OOppeerraattiioonn  &&  MMaaiinntteennaannccee    
            665500  TTuunnnneell  OOppeerraattiioonn  &&  MMaaiinntteennaannccee      
660011  SSppoott  PPrreemmiixx  PPaattcchhiinngg      665544  OOtthheerr  SSttrruuccttuurree  MMaaiinntteennaannccee  
660022  MMaajjoorr  PPrreemmiixx  PPaattcchhiinngg      
660033  SSkkiinngg  PPaattcchhiinngg        MMiinnoorr  MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeennttss  
660044  SSttrriipp  PPaattcchhiinngg          
660055  CCrraacckk  SSeeaalliinngg  CCoonnccrreettee  PPaavveemmeenntt    665566  OOtthheerr  RRooaaddwwaayy//SShhoouullddeerr  IImmpprroovveemmeennttss  
660066  CCrraacckk  SSeeaalliinngg  AAsspphhaalltt  PPaavveemmeenntt    665577  RRooaaddssiiddee  IImmpprroovveemmeennttss    
660077  PPaavveemmeenntt  PPllaanniinngg        665588  DDrraaiinnaaggee  IImmpprroovveemmeennttss  
660088  BBllaaddiinngg  UUnnppaavveedd        665599  TTrraaffffiicc  OOppeerraattiioonnss  IImmpprroovveemmeennttss  
660099  SSppoott  PPaattcchhiinngg  UUnnppaavveedd  SShhoouullddeerrss        
661100  CClliippppiinngg  UUnnppaavveedd  SShhoouullddeerrss    WWiinntteerr  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  MMaaiinntteennaannccee      
661111  CClleeaanniinngg  CCoonnccrreettee  JJooiinnttss      
661122  JJooiinntt  SSeeaalliinngg        666666  EEmmeerrggeennccyy  MMaaiinntteennaannccee  
661133  CCoonnccrreettee  PPaavveemmeenntt  RReeppaaiirr      666644  OOtthheerr  IImmpprroovveemmeennttss  
661144  OOtthheerr  RRooaaddwwaayy  &&  SShhoouullddeerr  MMaaiinntteennaannccee  666655  SSnnooww  aanndd  IIccee  CCoonnttrrooll  
            666677  RRooaadd  PPaattrrooll  ((DDeelleetteedd))        
DDrraaiinnaaggee  MMaaiinntteennaannccee              
            SSeerrvviiccee  AAccttiivviittiieess          
661155  PPaattrrooll  DDiittcchhiinngg              
661166  SShhoovveell  DDiittcchhiinngg        667700  IInnssttaalllliinngg  DDrriivveewwaayy  PPiippeess  
661177  CClleeaanniinngg  MMiinnoorr  DDrraaiinnaaggee  SSttrruuccttuurreess    667711  WWoorrkk  ffoorr  ootthheerr  SS..HH..DD..  UUnniittss  
661188  RReeppaaiirriinngg  MMiinnoorr  DDrraaiinnaaggee  SSttrruuccttuurreess  667722  SSttaattee  IInnssttiittuuttiioonn  WWoorrkk  
662244  OOtthheerr  DDrraaiinnaaggee  MMaaiinntteennaannccee    667733  TTrruucckk  WWeeiigghhiinngg  OOppeerraattiioonnss      
            667744    RReesstt  AArreeaa  MMaaiinntteennaannccee  
RRooaaddssiiddee  MMaaiinntteennaannccee        667755  BBrriiddggee  IInnssppeeccttiioonn  
            667766  SSttrruuccttuurree  AAtttteennddaanntt  ((DDeelleetteedd))    
662255  MMoowwiinngg          667777  SSttrruuccttuurree  OOppeerraattiioonnss  ((DDeelleetteedd))  
662266  HHeerrbbiicciiddee  TTrreeaattmmeenntt      667799  OOtthheerr  SSeerrvviiccee  AAccttiivviittiieess  
662277  BBrruusshh  aanndd  TTrreeee  CCuuttttiinngg          
662288  EErroossiioonn  CCoonnttrrooll        OOvveerrhheeaadd  aanndd  SSuuppppoorrtt  AAccttiivviittiieess    
662299  SSppoott  LLiitttteerr  PPiicckkuupp          
663300  FFuullll  LLiitttteerr  PPiicckkuupp        668800  MMaatteerriiaallss  HHaannddlliinngg  aanndd  SSttoorraaggee  
663311  SSppoott  HHeerrbbiicciiddee  TTrreeaattmmeenntt      668811  EEqquuiippmmeenntt  TTrraannssffeerr  
663344  OOtthheerr  RRooaaddssiiddee  MMaaiinntteennaannccee    668822  EEqquuiippmmeenntt  SSeerrvviiccee  aanndd  RReeppaaiirr      
            668833  SSttaannddbbyy  TTiimmee  
TTrraaffffiicc  OOppeerraattiioonnss  MMaaiinntteennaannccee      668844  TTrraaiinniinngg          
            668855  MMaatteerriiaallss  HHaannddlliinngg  aanndd  SSttoorraaggee  DDWW  
663355  SSiiggnn  MMaaiinntteennaannccee        668866  EEqquuiippmmeenntt  TTrraannssffeerr  DDWW  
663366  CCeenntteerrlliinnee  aanndd  EEddggeelliinnee  PPaaiinnttiinngg    668877  EEqquuiippmmeenntt  SSeerrvviiccee  aanndd  RReeppaaiirr  
663377  PPaavvmmeenntt  MMeessssaaggee  PPaaiinnttiinngg      668888  OOtthheerr  OOvveerrhheeaadd//SSuuppppoorrtt  AAccttiivviittiieess  DDWW    
663388  GGuuaarrddrraaiill  MMaaiinntteennaannccee      668899  OOtthheerr  OOvveerrhheeaadd//SSuuppppoorrtt  AAccttiivviittiieess  
663399  TTrraaffffiicc  SSiiggnnaall  MMaaiinntteennaannccee        
664400  RRaaiisseedd  PPaavveemmeenntt  MMaarrkkeerr  MMaaiinntteennaannccee  SSppeecciiaall  MMaaiinntteennaannccee  
664444  OOtthheerr  TTrraaffffiicc  OOppeerraattiioonnss        
            669944  SSiiggnn  UUppggrraaddiinngg    
SSttrruuccttuurree  MMaaiinntteennaannccee        669955  TTrraaffffiicc  SSiiggnnaall  UUppggrraaddiinngg      
            669966  RReessuurrffaacciinngg          
664455  BBrriiddggee  CClleeaanniinngg        669977  SSttrruuccttuurree  IImmpprroovveemmeennttss  
664466  BBrriiddggee  PPaaiinnttiinngg        669988  OOtthheerr  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  PPrroojjeeccttss  
664488  MMaajjoorr  RReeppaaiirrss  ooff  BBrriiddggeess      669999  PPaavveemmeenntt  SSuurrffaaccee  PPllaanniinngg  
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                                                                                                                                              EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  
AABBIIMMSS  

AAllaabbaammaa  BBrriiddggee  IInnffoorrmmaattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  
PPrrooppoosseedd  AAccttiivviittiieess  FFoorr  

IIddeennttiiffyyiinngg,,  DDeessccrriibbiinngg,,  aanndd  RReeppoorrttiinngg  
BBrriiddggee  MMaaiinntteennaannccee  

              

AABBIIMMSS  AAccttiivviittyy                                                                                                                MMMMSS  RReeffeerreenncceedd  AAccttiivviittyy  
  
BB0011  --    DDeecckk//DDrraaiinn//JJooiinntt  CClleeaanniinngg      664455  --  BBrriiddggee  CClleeaanniinngg  
BB0022  --  CCuurrbb//RRaaiill//FFeennccee  RReeppaaiirr        664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB0033  --  JJooiinntt  RReeppaaiirr  --  OOppeenn        664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB0044  --  JJooiinntt  RReeppaaiirr  --  SSeeaalleedd        664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB0055  --  MMiinnoorr  DDeecckk  RReeppaaiirr  --  SStteeeell        664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB0066  --  MMiinnoorr  DDeecckk  RReeppaaiirr  --  CCoonnccrreettee      664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB0077  --  MMiinnoorr  DDeecckk  RReeppaaiirr  --  TTiimmbbeerr      664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB0088  --  MMaajjoorr  DDeecckk  RReeppaaiirr  --  SStteeeell        664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB0099  --  MMaajjoorr  DDeecckk  RReeppaaiirr  --  CCoonnccrreettee      664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB1100  --  MMaajjoorr  DDeecckk  RReeppaaiirr  --  TTiimmbbeerr      664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB1111  --  MMiinnoorr  SSuuppeerrssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  SStteeeell  664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiggeess  
BB1122  --  MMiinnoorr  SSuuppeerrssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  CCoonnccrreettee  664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB1133  --  MMiinnoorr  SSuuppeerrssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  TTiimmbbeerr  664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiggeess  
BB1144  --  MMaajjoorr  SSuuppeerrssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  SStteeeell  664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB1155  --  MMaajjoorr  SSuuppeerrssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  CCoonnccrreettee  664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB1166  --  MMaajjoorr  SSuuppeerrssttrruuccuuttrree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  TTiimmbbeerr  664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB1177  --  MMiinnoorr  SSuubbssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  SStteeeell    664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB1188  --  MMiinnoorr  SSuubbssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  CCoonnccrreettee  664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB1199  --  MMiinnoorr  SSuubbssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  TTiimmbbeerr  664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB2200  --  MMaajjoorr  SSuubbssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  SStteeeell    664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB2211  --  MMaajjoorr  SSuubbssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  CCoonnccrreettee  664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB2222  --  MMaajjoorr  SSuubbssttrruuccttuurree  MMeemmbbeerr  RReeppaaiirr  --  TTiimmbbeerr  664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB2233  --  BBrriiddggee  PPaaiinnttiinngg  --  SSppoott        664466  --  BBrriiddggee  PPaaiinnttiinngg  BBrriiddggeess  
BB2244  --  BBrriiddggee  PPaaiinnttiinngg  --  PPaarrttiiaall        664466  --  BBrriiddggee  PPaaiinnttiinngg  
BB2255  --  BBrriiddggee  PPaaiinnttiinngg  --  CCoommpplleettee      664466  --  BBrriiddggee  PPaaiinnttiinngg  
BB2266  --  BBrriiddggee  CCuullvveerrtt  CClleeaanniinngg        664455  --  BBrriiddggee  CClleeaanniinngg  
BB2277  --  BBrriiddggee  CCuullvveerrtt  RReeppaaiirr        664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
B28   Light/Navigation Light Repair   654 - Other Structure Maintenance                    
BB2299  --  DDrriifftt  RReemmoovvaall          664455  --  BBrriiddggee  CClleeaanniinngg  
BB3300  --  SSllooppee  aanndd  SShhoorree  PPrrootteeccttiioonn  RReeppaaiirr    664488  --  MMaajjoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB3311  --  AAcccciiddeenntt  RReeppaaiirr          664477  --  MMiinnoorr  RReeppaaiirr  ooff  BBrriiddggeess  
BB3322  --  VVaannddaalliissmm  RReeppaaiirr          664455  --  BBrriiddggee  CClleeaanniinngg  
BB3333  --  MMoovveeaabbllee  SSppaann  OOppeerraattiioonn  aanndd  MMaaiinntteennaannccee  664499  --  MMoovveeaabbllee  SSppaann  OOppeerraattiioonn  &&  MMaaiinntt..      
BB3344  --  MMoovveeaabbllee  SSppaann  OOppeerraattiioonn  aanndd  MMaaiinntteennaannccee  664499  --  MMoovveeaabbllee  SSppaann  OOppeerraattiioonn  &&  MMaaiinntt..    
BB3355  --  TTuunnnneell  MMaaiinntteennaannccee        665500  --  TTuunnnneell  OOppeerraattiioonn  aanndd  MMaaiinntt          
BB3366  --  TTuunnnneell  OOppeerraattiioonnss        665500  --  TTuunnnneell  OOppeerraattiioonn  aanndd  MMaaiinntt  
BB3377  --  BBrriiddggee  IInnssppeeccttiioonn          667755  --  BBrriiddggee  IInnssppeeccttiioonn  
BB3388  --  OOtthheerr  SSttrruuccttuurree  MMaaiinntteennaannccee      665544  --  OOtthheerr  SSttrruuccttuurree  MMaaiinntteennaannccee  
BB3399  --  CCoonnssttrruuccttiioonn  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  IInnssppeeccttiioonn    ((NNoott  MMaaiinntteennaannccee))  
BB4400  --  CCoonnssttrruuccttiioonn  MMaatteerriiaallss  TTeessttiinngg      ((NNoott  MMaaiinntteennaannccee))  
BB9999  --  BBrriiddggee  MMaaiinntteennaannccee  OOvveerrhheeaadd      ((NNoott  MMaaiinntteennaannccee))  
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EExxhhiibbiitt  NNoo..44--11  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  WWOORRKK  AACCTTIIVVIITTYY  LLIISSTT  

RROOAADDWWAAYY  AANNDD  SSHHOOUULLDDEERR  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                          WWOORRKKMMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT      
  
660011  --  SSPPOOTT  PPRREEMMIIXX  PPAATTCCHHIINNGG  ((HHAANNDD  OOPPEERRAATTIIOONN))        ttoonnss  ooff  pprreemmiixx  
    
MMiinnoorr  ppaattcchhiinngg  ssmmaallll  aarreeaass  ooff  rrooaaddwwaayy  oorr  ppaavveedd    
sshhoouullddeerr  ssuurrffaaccee  wwiitthh  hhoott  oorr  ccoolldd  pprreemmiixx    
bbiittuummiinnoouuss  mmaatteerriiaall  aanndd  hhaanndd  ttoooollss  ttoo  mmiinniimmiizzee    
ddeepprreessssiioonnss,,  ppootthhoolleess,,  eeddggee  ffaaiilluurreess,,  uupphheeaavvaallss    
aanndd  ootthheerr  ppootteennttiiaall  ssuurrffaaccee  ddeeffiicciieenncciieess..    
    
660022  --  MMAAJJOORR  PPRREEMMIIXX  PPAATTCCHHIINNGG  ((MMAACCHHIINNEE  OOPPEERRAATTIIOONN))      ttoonnss  ooff  pprreemmiixx  
  
MMaajjoorr  ppaattcchhiinngg  ooff  ddiissttoorrttiioonnss,,  rruuttttiinngg,,  aanndd    
ssuurrffaaccee  iirrrreegguullaarriittiieess  wwiitthh  pprreemmiixxeedd  bbiittuummiinnoouuss    
mmaatteerriiaall  ttoo  mmiinniimmiizzee  rruuttttiinngg,,  ggrraaddee  ddeepprreessssiioonnss    
((iinncclluuddiinngg  ddeepprreessssiioonnss  aatt  bbrriiddggee  eennddss)),,    
sseettttlleemmeennttss  aanndd  ootthheerr  ssuurrffaaccee  iirrrreegguullaarriittiieess    
aanndd  ttoo  rreessttoorree  aa    rreeaassoonnaabbllee  ssmmooootthh  ssuurrffaaccee  ffoorr    
rriiddiinngg  ccoommffoorrtt..    IInncclluuddeess  rreeppllaacciinngg    
ccoonnccrreerreettee  ssuurrffaaccee  wwiitthh  bbiittuummiinnoouuss  mmaatteerriiaall..    
    
660033  --  SSKKIINN  PPAATTCCHHIINNGG                  lliitteerrss      
  
PPaattcchhiinngg  ssmmaallll  sseeccttiioonnss  oorr  iissoollaatteedd  aarreeaass  ooff    
bbiittuummiinnoouuss  rrooaaddwwaayy  oorr  ppaavveedd  sshhoouullddeerr  ssuurrffaaccee    
uussiinngg  hhaanndd  ttoooollss  aanndd  hhoott  ppoott  ttoo  aappppllyy  hhoott  lliiqquuiidd    
aasspphhaalltt  aanndd  aaggggrreeggaattee..    TThhiiss  aapppplliiccaattiioonn    
mmiinniimmiizzeess  eexxtteennssiivvee  ccrraacckkiinngg,,  rraavveelliinngg,,    
ssppaalllliinngg,,  aanndd  sshhaallllooww  ssuurrffaaccee  ffaaiilluurreess  aanndd    
ddeellaayyss  ffuurrtthheerr  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  ssuurrffaaccee..    
    
660044  --  SSTTRRIIPP  PPAATTCCHHIINNGG                lliitteerrss    
  
PPaattcchhiinngg  ccoonnttiinnuuoouuss  sseeccttiioonnss  ooff  bbiittuummiinnoouuss    
rrooaaddwwaayy  oorr  ppaavveedd  sshhoouullddeerr  ssuurrffaaccee  uussiinngg    
ttaaiillggaattee  sspprreeaaddeerrss  aanndd  ddiissttrriibbuuttoorr  ttoo  aappppllyy  hhoott    
lliiqquuiidd  aasspphhaalltt  aanndd  ssttoonnee  aaggggrreeggaattee..    TThhiiss    
aapppplliiccaattiioonn  mmiinniimmiizzeess  ccrraacckkiinngg,,  rraavveelliinngg,,    
ssppaalllliinngg  aanndd  sshhaallllooww  ssuurrffaaccee  ffaaiilluurreess  aanndd    
ddeellaayyss  ffuurrtthheerr  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  ssuurrffaaccee..    
    
660055  --  CCRRAACCKK  SSEEAALLIINNGG  CCOONNCCRREETTEE  PPAAVVEEMMEENNTT          lliitteerrss  
    
CClleeaanniinngg  aanndd  sseeaalliinngg  rraannddoomm  ccrraacckkss  iinn  ccoonnccrreettee    
ppaavveemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  eeddggee  ccrraacckk  bbeettwweeeenn    
ccoonnccrreettee  ppaavveemmeenntt  aanndd  aasspphhaalltt  ppaavveemmeenntt  oorr    
sshhoouullddeerr..    AAllssoo  iinncclluuddeedd  aarree  aannyy  nnoonnffuunnccttiioonniinngg    
jjooiinnttss  oorr  ccrraacckkss..    ((SSeeee  aaccttiivviittiieess  661111  aanndd  661122    
ffoorr  sseeaalliinngg  ccoonnttrraaccttiioonn  aanndd  eexxppaannssiioonn  jjooiinnttss..))  
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                                                                                                                                                  EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  WWOORRKK  AACCTTIIVVIITTYY  LLIISSTT  

RROOAADDWWAAYY  AANNDD  SSHHOOUULLDDEERR  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                  WWOORRKKMMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
        
660066  --  CCRRAACCKK  SSEEAALLIINNGG  AASSPPHHAALLTT  PPAAVVEEMMEENNTT          rrooaadd  kkiilloommeetteerrss  
  
SSeeaalliinngg  rraannddoomm  ccrraacckkss  iinn  aasspphhaalltt  ppaavveemmeenntt..  
  
660077  --  PPAAVVEEMMEENNTT  PPLLAANNIINNGG                    ssqquuaarree  mmeetteerrss  
  
MMaajjoorr  aanndd  mmiinnoorr  ppllaanniinngg  ooff  aasspphhaalltt  ssuurrffaacceess  
wwiitthh  aannyy  ssiizzee  ppaavveemmeenntt  ppllaanneerr..    SSuurrffaaccee  iirrrreegguullaarriittiieess  
iinncclluuddee  rruuttttiinngg,,  sshhoovviinngg,,  bbuummppss,,  uupphheeaavvaallss,,  aanndd  ootthheerr  
ppootteennttiiaall  ssuurrffaaccee  ddeeffiicciieenncciieess..    TThheessee  iirrrreegguullaarriittiieess  mmaayy    
ooccccuurr  oonn  ooppeenn  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  rrooaaddwwaayy,,  aatt    
iinntteerrsseeccttiioonnss,,  aatt  bbrriiddggee  eennddss,,  aatt  rraaiill  ccrroossssiinnggss,,  oorr  oonn  
bbiittuummiinnoouuss  oovveerr  PPCCCC  ppaavveemmeenntt..    TThhiiss  aaccttiivviittyy  ddooeess  nnoott  
iinncclluuddee  aannyy  ssuurrffaacciinngg  mmaatteerriiaallss  oorr  wwoorrkk..  
  
660088  --  BBLLAADDIINNGG  UUNNPPAAVVEEDD  SSHHOOUULLDDEERRSS                                  sshhoouullddeerr  kkiilloommeetteerrss  
  
BBllaaddiinngg  aanndd  rreesshhaappiinngg  uunnppaavveedd  sshhoouullddeerrss  oonn  ppaavveedd  
rrooaaddss  wwiitthhoouutt  aaddddiinngg  mmaatteerriiaall  oorr  wwiiddeenniinngg,,  ttoo  mmiinniimmiizzee    
eeddggee  rruuttss,,  rriiddggeess,,  ccoorrrruuggaattiioonnss  aanndd  hhiigghh  sshhoouullddeerrss..  
  
660099  --  SSPPOOTT  PPAATTCCHHIINNGG  SSHHOOUULLDDEERRSS                                          ccuubbiicc  mmeetteerrss  
  
PPaattcchhiinngg  ssmmaallll  aarreeaass  ooff  uunnppaavveedd  sshhoouullddeerrss  bbyy    
aaddddiinngg  mmaatteerriiaall,,  rreesshhaappiinngg  aanndd  ccoommppaaccttiinngg  ttoo    
mmiinniimmiizzee  eeddggee  rruuttss,,  ppootthhoolleess,,  ccoorrrruuggaattiioonnss  aanndd  
ttoo  rreeppllaaccee  lloosstt  mmaatteerriiaallss  aatt  wwaasshhoouuttss,,  aanndd  aarroouunndd  
mmaaiillbbooxxeess  aanndd  ddrriivveewwaayyss..  
  
661100  --  CCLLIIPPPPIINNGG  UUNNPPAAVVEEDD  SSHHOOUULLDDEERRSS                                  sshhoouullddeerr  kkiilloommeetteerrss  
  
MMaajjoorr  cclliippppiinngg,,  ggrraaddiinngg  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff    
uunnppaavveedd  sshhoouullddeerrss  ttoo  mmiinniimmiizzee  hhiigghh,,  oovveerrggrroowwnn  
sshhoouullddeerrss  aanndd  ttoo  rreessttoorree  pprrooppeerr  sshhoouullddeerr  ssllooppee  
ffoorr  aaddeeqquuaattee  ddrraaiinnaaggee..    
  
661111  --  CCLLEEAANNIINNGG  CCOONNCCRREETTEE  JJOOIINNTTSS                  mmeetteerrss  
    
CClleeaanniinngg  ddeessiiggnneedd  jjooiinnttss  iinn  ccoonnccrreettee  ppaavveemmeenntt..      
IInncclluuddeess  rree--ssaawwiinngg  aanndd  cclleeaanniinngg  eexxppaannssiioonn  aanndd    
ccoonnttrraaccttiioonn  aapppprroopprriiaattee  eeqquuiippmmeenntt..    NNOOTTEE::    TThhiiss    
wwoorrkk  ttoo  bbee  ddoonnee  bbeeffoorree  aaccttiivviittyy  661122..    
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RROOAADDWWAAYY  AANNDD  SSHHOOUULLDDEERR  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                  WWOORRKKMMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
      
661122  --  JJOOIINNTT  SSEEAALLEERR                  mmeetteerrss  
    
SSeeaalliinngg  ddeessiiggnneedd  jjooiinnttss  ((eexxppaannssiioonn  aanndd  
ccoonnttrraaccttiioonn))  iinn  ccoonnccrreettee  ppaavveemmeenntt..    IInncclluuddeess    
lloonnggiittuuddiinnaall  aanndd  ttrraannssvveerrssee  jjooiinnttss..    DDooeess  nnoott    
iinncclluuddee  sseeaalliinngg  ccrraacckkss  bbeettwweeeenn  ccoonnccrreettee    
ppaavveemmeenntt  aanndd  aasspphhaalltt  ppaavveemmeenntt  oorr  aasspphhaalltt    
sshhoouullddeerr..    ((SSeeee  aaccttiivviittyy  660055  ffoorr  sseeaalliinngg  eeddggee    
ccrraacckk..))    NNOOTTEE::    TThhiiss  wwoorrkk  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aafftteerr    
aaccttiivviittyy  661111..    
    
661133  --  CCOONNCCRREETTEE  PPAAVVEEMMEENNTT  RREEPPAAIIRR                  hhoouurrss  
    
CCoorrrreeccttiinngg  aanndd  rreeppaaiirriinngg  bbrrookkeenn  ssllaabbss,,  eeddggee    
ffaaiilluurreess,,  ssppaallllss,,  ccoorrnneerr  bbrreeaakkss,,  aanndd  sseevveerree    
ccrraacckkiinngg  iinn  ccoonnccrreettee  ppaavveemmeenntt..    IInncclluuddeess  aallll    
mmaajjoorr  wwoorrkk  ssuucchh  aass  rreemmoovviinngg  ppaarrtt  oorr  aallll  ooff  aa    
ssllaabb  oorr  sseeccttiioonn,,  pprreessssuurree  ggrroouuttiinngg,,  pprreessssuurree    
jjaacckkiinngg,,  jjooiinntt  rreeppaaiirr,,  aanndd  rreeppaaiirr  oorr    
rreeppllaacceemmeenntt  ooff  bbaassee  aanndd  ssuubb--bbaassee..    TThhiiss    
aaccttiivviittyy  iinncclluuddeess  aallll  ccoonnccrreettee  ppaavveemmeenntt  rreeppaaiirr    
nnoott  ccoovveerreedd  iinn  aaccttiivviittiieess  660055,,  661111,,  aanndd  661122..    
  
661144  --  OOTTHHEERR  RROOAADDWWAAYY  AANNDD  SSHHOOUULLDDEERR  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE        hhoouurrss  
    
OOtthheerr  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  tthhee  rrooaaddwwaayy  
oorr  sshhoouullddeerr  bbuutt  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  lliisstteedd  aass  aa  
sseeppaarraattee  wwoorrkk  aaccttiivviittyy..    IInncclluuddeess  aaccttiivviittiieess  
ssuucchh  aass::    

**    DDuusstt  ccoonnttrrooll  
**    DDuussttiinngg  bblleeeeddiinngg  bbiittuummiinnoouuss  ssuurrffaaccee  
**    MMuuddjjaacckkiinngg  
**    BBaassee  rreeppaaiirr  
**    SSppoott  ppaattcchhiinngg  uunnppaavveedd  rrooaaddss  
**    BBiittuummiinnoouuss  eeddggee  ppaattcchhiinngg  ooff  uunnppaavveedd  sshhoouullddeerrss  
**    CClleeaanniinngg  ooff  ccuurrbbss  
**    HHaanndd  ppaattcchhiinngg  uunnppaavveedd  sshhoouullddeerrss  
**    TTrriimmmmiinngg  ssoodd  bbuuiilldd--uupp  bbaacckk  ffrroomm  eeddggee  ooff  ppaavveedd  sshhoouullddeerr    
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DDRRAAIINNAAGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                  WWOORRKKMMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT    
  
661155  --  PPAATTRROOLL  DDIITTCCHHIINNGG              ddiittcchh  kkiilloommeetteerrss  
  
MMaacchhiinnee  cclleeaanniinngg  ooff  rrooaaddssiiddee  ddiittcchheess  wwiitthh  aa    
mmoottoorr  ppaattrrooll  ttoo  rreessttoorree  oorriiggiinnaall  ggrraaddee  aanndd    
mmaaiinnttaaiinn  aaddeeqquuaattee  ddrraaiinnaaggee..    IInncclluuddeess  llooaaddiinngg,,    
hhaauulliinngg  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  eexxcceessss  mmaatteerriiaall,,  iiff    
nneecceessssaarryy,,  aanndd  sshhoouullddeerr  rreessttoorraattiioonn  aass  rreellaatteedd    
ttoo  ddiittcchhiinngg..    
  
661166  --  SSHHOOVVEELL  DDIITTCCHHIINNGG                                                                                          mmeetteerrss  
  
MMaacchhiinnee  cclleeaanniinngg  aanndd  rreesshhaappiinngg  ooff  rrooaaddssiiddee    
ddiittcchheess,,  wwiitthh  aa  ggrraaddaallll  oorr  ssiimmiillaarr  eeqquuiippmmeenntt,,    
ttoo  rreessttoorree  ggrraaddee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aaddeeqquuaattee    
ddrraaiinnaaggee..    IInncclluuddeess  llooaaddiinngg,,  hhaauulliinngg  aanndd    
ddiissppoossaall  ooff  eexxcceessss  mmaatteerriiaall  aanndd  sshhoouullddeerr    
rreessttoorraattiioonn  aass  rreellaatteedd  ttoo  ddiittcchhiinngg..    
  
661177  --  RREEPPAAIIRRIINNGG  MMIINNOORR  DDRRAAIINNAAGGEE  SSTTRRUUCCTTUURREESS                    ssttrruuccttuurreess  cclleeaanneedd//iinnssppeecctteedd  
  
PPeerriiooddiicc  iinnssppeeccttiioonn,,  cclleeaanniinngg  aanndd  rreemmoovvaall  ooff    
ddeebbrriiss  aass  rreeqquuiirreedd  ffrroomm  bbooxx  ccuullvveerrttss,,  ppiippee    
ccuullvveerrttss,,  ccaattcchh  bbaassiinnss  aanndd  iinnlleettss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn    
aaddeeqquuaattee  ddrraaiinnaaggee..    
  
661188  --  RREEPPAAIIRRIINNGG  MMIINNOORR  DDRRAAIINNAAGGEE  SSTTRRUUCCTTUURREESS          hhoouurrss  
  
RReeppaaiirr  ooff  bbooxx  ccuullvveerrttss  aanndd  rreeppaaiirr  oorr    
rreeppllaacceemmeenntt  ooff  ppiippee  ccuullvveerrttss,,  ccaattcchh  bbaassiinnss,,    
iinnlleettss,,  fflluummeess,,  ccuurrbb  aanndd  gguutttteerr  aanndd  ootthheerr  mmiinnoorr    
ddrraaiinnaaggee  ssttrruuccttuurreess  dduuee  ttoo  ddaammaaggee  oorr    
ddeetteerriioorraattiioonn..    TThhiiss  aaccttiivviittyy  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee    
iinnssttaallllaattiioonnss  aatt  nneeww  llooccaattiioonnss  oorr  eennllaarrggeemmeennttss    
ooff  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess..    
  
662244  --  OOTTHHEERR  DDRRAAIINNAAGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE            hhoouurrss                          
OOtthheerr  ddrraaiinnaaggee  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree    
nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee    
aaccttiivviittiieess..    IInncclluuddeess  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass::  

∗∗  PPaavveedd  ddiittcchh  mmaaiinntteennaannccee    
∗∗  RReellooccaattiioonn  ooff  ddiittcchheess    
∗∗  HHaanndd  ddiittcchhiinngg  
∗∗  SSccoouurr//WWaasshhoouutt  rreeppaaiirr  
∗∗  IInnlleett  aanndd  oouuttffaallll  ddiittcchh  mmaaiinntteennaannccee  
∗∗  PPllaacciinngg  rriipp--rraapp  
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AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                              WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
662255  --  MMOOWWIINNGG                                        hheeccttaarreess    
  
MMoowwiinngg  ooff  rrooaaddssiiddee  vveeggeettaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  mmoowwiinngg  
lliimmiittss  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,  uussiinngg  ttrraaccttoorr  mmoowweerrss  aanndd  
hhaanndd  mmoowwiinngg,,  iiff  rreeqquuiirreedd,,  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aann  aattttrraaccttiivvee  
rrooaaddssiiddee  aanndd  ttoo  ccoonnttrrooll  eerroossiioonn  aanndd  ddrraaiinnaaggee..    TThhiiss  
aaccttiivviittyy  iinncclluuddeess  ssllooppee  mmoowwiinngg  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  tthhee    
mmoowwiinngg  aatt  rreesstt  aarreeaass  aanndd  wweellccoommee  cceenntteerrss  oorr  tthhee  hhaanndd  
mmoowwiinngg  aatt  rrooaaddssiiddee  ppaarrkkss  aanndd  ppiiccnniicc  aarreeaass..  
  
662266  --  HHEERRBBIICCIIDDEE  TTRREEAATTMMEENNTT                                                                                                            hheeccttaarreess    
  
BBrrooaaddccaasstt  sspprraayyiinngg  ooff  rrooaaddssiiddee  vveeggeettaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee    
ddeessiiggnnaatteedd  mmoowwiinngg  lliimmiittss  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  uussiinngg    
ttrraaccttoorr  oorr  ttrruucckk  sspprraayyeerr  ttoo  ccoonnttrrooll  uunnddeessiirraabbllee    
vveeggeettaattiioonn..  
  
662277  --  BBRRUUSSHH  AANNDD  TTRREEEE  CCUUTTTTIINNGG                                                                          hhoouurrss    
  
CCuuttttiinngg  aanndd  ttrriimmmmiinngg  bbrruusshh  aanndd  ttrreeeess  wwiitthhiinn  tthhee  rriigghhtt--  
ooff--wwaayy  uussiinngg  ppoowweerr  oorr  hhaanndd  ttoooollss  ttoo  iimmpprroovvee  ssiigghhtt  
ddiissttaanncceess  aanndd  rreemmoovvee  ooffffeennssiivvee  eennccrrooaacchhiinngg  vveeggeettaattiioonn..  
IInncclluuddeess  hhaanndd  ttrriimmmmiinngg  ((sslliinngg  bbllaaddiinngg))  uunnddeerr  gguuaarrddrraaiill,,  
aarroouunndd  bbrriiddggee  eennddss  aanndd  ootthheerr  ppllaacceess  wwhheerree  mmaacchhiinnee  mmoowwiinngg  
iiss  nnoott  ppoossssiibbllee..    TThhiiss  aaccttiivviittyy  aallssoo  iinncclluuddeess  cchheemmiiccaall    
ccoonnttrrooll  ooff  bbrruusshh  aanndd  ttrreeeess..  
  
662288  --  EERROOSSIIOONN  CCOONNTTRROOLL                hhoouurrss    
  
SSeeeeddiinngg,,  rreesseeeeddiinngg,,  ssooddddiinngg,,  ffeerrttiilliizziinngg  aanndd  
mmuullcchhiinngg  ooff  sshhoouullddeerrss,,  bbaacckk  ssllooppeess,,  mmeeddiiaannss,,  aanndd    
ootthheerr  aarreeaass  ttoo  rreessttoorree  vveeggeettaattiioonn  ffoorr  eerroossiioonn    
ccoonnttrrooll  aanndd  bbeeaauuttiiffiiccaattiioonn..  
  
662299  --  SSPPOOTT  LLIITTTTEERR  PPIICCKKUUPP                    hhoouurrss  
  
CClleeaanniinngg  iissoollaatteedd  ssppoottss  wwiitthhiinn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,    
iinncclluuddiinngg  ppiicckkuupp,,  hhaauulliinngg,,  llooaaddiinngg  aanndd  ddiissppoossiinngg    
ooff  lliitttteerr,,  ddeebbrriiss  oorr  ddeeaadd  aanniimmaallss..    TThhiiss  aaccttiivviittyy  
aallssoo  iinncclluuddeess  eemmppttyyiinngg,,  hhaauulliinngg,,  aanndd  ddiissppoossiinngg  ooff  
rreeffuussee  ffrroomm  lliitttteerr  bbaarrrreellss  aalloonngg  tthhee  rrooaaddwwaayy,,  iinn    
rrooaaddssiiddee  ppaarrkkss,,  rreesstt  aarreeaass,,  aanndd  sscceenniicc  oovveerrllooookkss,,    
aass  wweellll  aass  ppeerriiooddiicc  cclleeaannuupp,,  rreeppaaiirr  aanndd  hhaanndd  mmoowwiinngg    
oorr  ttrriimmmmiinngg  aatt  ssttaattee--mmaaiinnttaaiinneedd  rrooaaddssiiddee  ppaarrkkss,,    
ppiiccnniicc  ttaabblleess  aanndd  sscceenniicc  oovveerrllooookkss..  
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663300  --  FFUULLLL  WWIIDDTTHH  LLIITTTTEERR  PPIICCKKUUPP                ppaassss  kkiilloommeetteerrss  
  
FFuullll  wwiiddtthh  cclleeaanniinngg  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  sseeccttiioonnss  ooff    
tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  aarreeaa  iinncclluuddiinngg  ppiicckkuupp,,    
llooaaddiinngg,,  hhaauulliinngg  aanndd  ddiissppoossiinngg  ooff  aaccccuummuullaatteedd    
lliitttteerr..    
    
663311  --  SSPPOOTT  HHEERRBBIICCIIDDEE  TTRREEAATTMMEENNTT                        lliitteerrss  
  
AApppplliiccaattiioonn  ooff  hheerrbbiicciiddee  aarroouunndd  gguuaarrddrraaiill,,  ssiiggnn    
ppoossttss,,  ddeelliinneeaattoorrss,,  mmaaiillbbooxxeess,,  bbrriiddggee  eennddss,,    
eettcc..  ffoorr  vveeggeettaattiioonn  ccoonnttrrooll  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff    
hheerrbbiicciiddeess  ffoorr  bbrruusshh  aanndd  wweeeedd  ccoonnttrrooll  iinn    
ddiittcchheess,,  uunnddeerr  bbrriiddggeess  aanndd  oonn  ccuutt  aanndd  ffiillll    
sseeccttiioonnss..    
    
663344  --  OOTTHHEERR  RROOAADDSSIIDDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE                hhoouurrss  
    
OOtthheerr  rrooaaddssiiddee  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree    
nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee  aaccttiivviittiieess  
IInncclluuddeess  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass::  
  

∗∗  RReemmoovvaall  ooff  sslliiddeess  aanndd  ootthheerr  mmaajjoorr  oobbssttrruuccttiioonnss  
∗∗  RRoocckk  ccuutt  mmaaiinntteennaannccee  
∗∗  SSppoott  ssllooppee  rreeppaaiirrss  
∗∗  RReemmoovvaall  ooff  uunnaauutthhoorriizzeedd//iilllleeggaall  ssiiggnnss  wwiitthhiinn  rriigghhtt--ooff--wwaayy  
∗∗  HHaayy  bbaalliinngg  
∗∗  FFeennccee  rreeppaaiirr  
∗∗  MMoowwiinngg  ssllooppeess  wwiitthh  bboooomm--ttyyppee  oorr  eexxtteennssiioonn--aarrmm  mmoowweerr  oonnllyy  
∗∗  SSppoott  mmoowwiinngg  bbeehhiinndd  ccuurrbb    
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AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
663355  --  SSIIGGNN  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE                      hhoouurrss    
  
RRoouuttiinnee  rreeppaaiirr,,  rreesseettttiinngg,,  rreeppllaacceemmeenntt  ooff    
ttrraaffffiicc  ssiiggnnss,,  ddiirreeccttiioonnaall  mmaarrkkeerrss,,  kkiilloommeetteerr    
ppoossttss,,  ddeelliinneeaattoorrss,,  gguuiiddee  ppoossttss,,  oorr  hhaazzaarrdd  mmaarrkkeerrss    
dduuee  ttoo  aacccciiddeenntt  ddaammaaggee,,  vvaannddaalliissmm  oorr  ddeetteerriioorraattiioonn  
ttoo  rreessttoorree  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aaddeeqquuaattee  ccoonnttrrooll  aanndd  
gguuiiddaannccee  ooff  ttrraaffffiicc..    TThhiiss  aaccttiivviittyy  ddooeess  nnoott    
iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ssiiggnnss  aatt  nneeww  llooccaattiioonnss..    DDooeess  nnoott    
iinncclluuddee  eelleeccttrriicc  uuttiilliittyy  ccoossttss..  
  
663366  --  CCEENNTTEERRLLIINNEE  AANNDD  EEDDGGEELLIINNEE  PPAAIINNTTIINNGG                    lliitteerrss    
  
PPaaiinnttiinngg  cceenntteerrlliinneess,,  eeddggeelliinneess,,  bbaarrrriieerr  lliinneess  
aanndd  llaannee  mmaarrkkiinnggss  ttoo  rreessttoorree  aaddeeqquuaattee  ttrraaffffiicc  
ccoonnttrrooll..    
  
663377  --  PPAAVVEEMMEENNTT  MMEESSSSAAGGEE  PPAAIINNTTIINNGG                                                            hhoouurrss    
    
PPaaiinnttiinngg  ppaavveemmeenntt  mmeessssaaggeess,,  ddiirreeccttiioonn  mmaarrkkeerrss,,  
ssttoopp  bbaarrss,,  ggoorree  aarreeaass,,  ccrroossss  wwaallkkss,,  ccuurrbbss  aanndd    
ttrraaffffiicc  iissllaannddss  ttoo  pprroovviiddee  mmaarrkkiinnggss  ffoorr  
vveehhiiccuullaarr  aanndd  ppeeddeessttrriiaann  ccoonnttrrooll..    
  
663388  --  GGUUAARRDDRRAAIILL  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE                                                                                    mmeetteerrss    
  
RReeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  gguuaarrddrraaiill  sseeccttiioonnss,,  
ppoossttss  aanndd  hhaarrddwwaarree  dduuee  ttoo  aacccciiddeenntt  ddaammaaggee  oorr  
nnoorrmmaall  ddeetteerriioorraattiioonn..    ((RReeppllaaccee  ttoo  llaatteesstt  
ssttaannddaarrdd  iiff  pprraaccttiiccaall..))    SSttrraaiigghhtteenniinngg  ooff  
gguuaarrddrraaiill  sseeccttiioonnss  aanndd  ppoossttss  aass  ssttoocckkppiilleedd..    
  
663399  --  TTRRAAFFFFIICC  SSIIGGNNAALL  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE                                                          hhoouurrss    
  
RReeppaaiirr  aanndd  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  ssttaattee--mmaaiinnttaaiinneedd  
ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss,,  ccoonnttrroolllleerrss,,  ffllaasshhiinngg  ssiiggnnaallss  
aanndd  bbeeaaccoonnss..    IInncclluuddeess  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  
llaammppss,,  wwiirriinngg,,  eelleeccttrriicc  ttiimmee  cclloocckkss,,  ssttaannddaarrddss,,  
bbaasseess  aanndd  tthhee  cclleeaanniinngg  ooff  lleennsseess  aanndd  ccoonnttrrooll    
mmeecchhaanniissmm..    
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AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
664444  --  OOTTHHEERR  TTRRAAFFFFIICC  OOPPEERRAATTIIOONNSS                  hhoouurrss  
    
OOtthheerr  ttrraaffffiicc  ooppeerraattiioonnss  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree    
nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee    
aaccttiivviittiieess..    IInncclluuddeess  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass::    
EErreeccttiinngg  bbaarrrriieerr  lliinnee  mmaarrkkeerrss  
  

∗∗  DDoottttiinngg  cceenntteerrlliinneess  aanndd  eeddggeelliinneess  
∗∗  EErreeccttiinngg  bbaarrrriieerr  lliinnee  mmaarrkkeerrss  
∗∗  RReemmoovvaall  ooff  ppaavveemmeenntt  mmaarrkkiinnggss  
∗∗  RReefflleeccttiivvee  ppaaiinnttiinngg  oonn  bbrriiddggeess  
∗∗  CClleeaanniinngg  aanndd  ppaaiinnttiinngg  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss,,  gguuaarrddrraaiill,,  aanndd  oovveerrhheeaadd  ssiiggnn  ssuuppppoorrttss  
∗∗  MMaaiinntteennaannccee  ooff  ddeettoouurr  mmaarrkkiinnggss  aanndd  wwaarrnniinngg  ddeevviicceess  
∗∗  MMaaiinntteennaannccee  ooff  ccrraasshh  ccoonnttrrooll  bbaarrrriieerrss  
∗∗  MMaaiinntteennaannccee  ooff  cchhaannnneelliizzaattiioonn  ccuurrbbss  
∗∗  RRuummbbllee  ssttrriipp  ppllaacceemmeenntt  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  
∗∗  NNiigghhttttiimmee  rreefflleeccttiivviittyy  iinnssppeeccttiioonnss  
∗∗  RReeppllaaccee  rraaiisseedd  ppaavveemmeenntt  mmaarrkkeerrss  
∗∗  MMaaiinntteennaannccee  ooff  ssttrreeeett  lliigghhttss    
∗∗  UUttiilliittyy  ccoossttss  ffoorr  aallll  lliigghhtteedd  ddeevviicceess    
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AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
IIMMPPOORRTTAANNTT::    IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSTTRRUUCCTTUURREE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  66xxxx  ccooddeess  aarree  nnoott  ttoo  

bbee  uusseedd  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  wwoorrkk  aaccccoommpplliisshhmmeenntt..    TThhee  BBxxxx  ccooddeess  aarree  ttoo  bbee  uusseedd  ttoo  rreeppoorrtt  SSTTRRUUCCTTUURREE  

MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  wwoorrkk..    TThhee  66xxxx  ccooddeess  wwiillll  bbee  uuttiilliizzeedd  oonn  ssoommee  rreeppoorrttss  oonnllyy  aass  aa  ccoonnvveenniieennccee  ttoo  iinnddiiccaattee  

aa  ssuummmmaarryy  ooff  wwoorrkk  ccoommpplleetteedd..  

  

664455  --  BBRRIIDDGGEE  CCLLEEAANNIINNGG                hhoouurrss    
  
RReegguullaarr  cclleeaanniinngg  ooff  mmaajjoorr  aanndd  mmiinnoorr  bbrriiddggeess    
iinncclluuddiinngg  hhaanndd  sswweeeeppiinngg,,  cclleeaanniinngg  ddrraaiinn  hhoolleess    
aanndd  bbrriiddggee  sseeaattss,,  ddeebbrriiss  rreemmoovvaall  ffrroomm  eexxppaannssiioonn    
jjooiinnttss  aanndd  wwaatteerrwwaayy  ooppeenniinnggss,,  vveeggeettaattiioonn  ccoonnttrrooll,,  
ffiirreepprrooooffiinngg  ooff  ttiimmbbeerr  ssttrruuccttuurreess,,  aanndd  rreemmoovvaall    
ooff  wwrriittiinngg  oorr  ppaaiinnttiinngg  oonn  tthhee  ssttrruuccttuurree..  
  
664466  --  BBRRIIDDGGEE  PPAAIINNTTIINNGG                    lliitteerrss  ooff  ppaaiinntt  
  
SSaannddbbllaassttiinngg,,  cclleeaanniinngg,,  pprriimmiinngg,,  aanndd  ppaaiinnttiinngg  ooff  
ssttrruuccttuurree  iinncclluuddiinngg  hhaannddrraaiillss  oorr  gguuaarrddrraaiillss,,    
ttoo  mmiinniimmiizzee  ddeetteerriioorraattiioonn..    MMiinnoorr  ppaaiinnttiinngg  ooff    
hhaannddrraaiillss  oonnllyy  sshhoouulldd  bbee  cchhaarrggeedd  ttoo  AAccttiivviittyy  665544  --  
OOtthheerr  SSttrruuccttuurree  MMaaiinntteennaannccee..  
  
664477  --  MMIINNOORR  RREEPPAAIIRRSS  OOFF  BBRRIIDDGGEESS              hhoouurrss  
  
MMiinnoorr  rreeppaaiirrss  iinncclluuddiinngg  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  
ooff  hhaannddrraaiillss,,  ccuurrbb,,  ssiiddeewwaallkk,,  ttiimmbbeerr  ppllaannkkss,,    
mmiinnoorr  jjooiinntt  aanndd  ddeecckk  rreeppaaiirr  aanndd  ootthheerr  mmiinnoorr  rreeppaaiirrss..    
  
664488  --  MMAAJJOORR  RREEPPAAIIRRSS  OOFF  BBRRIIDDGGEESS                hhoouurrss  
  
MMaajjoorr  rreeppaaiirrss  ttoo  bbrriiddggee  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ssuucchh  aass    
ppiilliinngg,,  ppiieerrss  oorr  aabbuuttmmeennttss..    AAllssoo  iinncclluuddeess  uunnddeerrwwaatteerr    
rreeppaaiirr  wwoorrkk..  
  
664499  --  MMOOVVAABBLLEE  SSPPAANN  OOPPEERRAATTIIOONN  AANNDD  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE          hhoouurrss    
  
OOppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  mmoovvaabbllee  ssppaann  bbrriiddggeess  aanndd  
tthhee  tthhee  mmeecchhaanniiccaall,,  eelleeccttrriiccaall  oorr  ssttrruuccttuurraall  mmaaiinntteennaannccee    
oonn  mmoovvaabbllee  ssppaann  bbrriiddggeess  aanndd  mmeecchhaanniissmm..    
  
665500  --  TTUUNNNNEELL  OOPPEERRAATTIIOONN  AANNDD  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE            ddaayyss    
  
MMeecchhaanniiccaall,,  eelleeccttrriiccaall  oorr  ssttrruuccttuurraall  ooppeerraaaattiioonn  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  ttuunnnneellss  aanndd  rreellaatteedd  ssyysstteemmss..  
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EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  WWOORRKK  AACCTTIIVVIITTYY  LLIISSTT  

SSTTRRUUCCTTUURREE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  

  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
665544  --    OOTTHHEERR  SSTTRRUUCCTTUURREE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE            hhoouurrss    
  
OOtthheerr  ssttrruuccttuurree  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree    
nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee  aaccttiivviittiieess..      
IInncclluuddeess  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass::    

  
∗∗  NNaavviiggaattiioonn  lliigghhtt  mmaaiinntteennaannccee**  
∗∗  RReeppllaacciinngg  rriipp  rraapp  
∗∗  RReeppaaiirr  ooff  ssllooppee  ppaavviinngg  
∗∗  EExxppaannssiioonn  jjooiinntt  mmaaiinntteennaannccee  
∗∗  MMiinnoorr  hhaannddrraaiill  ppaaiinnttiinngg  
∗∗  MMeecchhaanniiccaall  bbrriiddggee  ddeecckk  sswweeeeppiinngg    

  
∗∗  UUttiilliittyy  ccoossttss  oonn  nnaavviiggaattiioonn  lliigghhttss  aarree  ttoo  bbee  cchhaarrggeedd  ttoo  AAccttiivviittyy  664444..  
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55--1144  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  WWOORRKK  AACCTTIIVVIITTYY  LLIISSTT  

MMIINNOORR  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
                                                                                                                                        
665566  --  OOTTHHEERR  RROOAADDWWAAYY//SSHHOOUULLDDEERR  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS        hhoouurrss  
    
AAllll  mmiinnoorr  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthhee  rrooaaddwwaayy  oorr    
sshhoouullddeerr  oonn  tthhee  SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  ttoo    
iinnccrreeaassee  ccaappaacciittyy  aanndd  ssaaffeettyy..    IInncclluuddeess  mmiinnoorr    
rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  wwiiddeenniinngg  bbyy  aaddddiinngg  ttuurrnn  llaanneess,,    
cclliimmbbiinngg  llaanneess,,  ssppeeeedd  cchhaannggee  llaanneess  oorr    
ccrroossssoovveerrss  aanndd  mmiinnoorr  sshhoouullddeerr  iimmpprroovveemmeennttss..    
    
665577  --  RROOAADDSSIIDDEE  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS                  hhoouurrss  
    
AAllll  mmiinnoorr  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthhee  rrooaaddssiiddee  ooff  tthhee    
SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  ttoo  iimmpprroovvee  eerroossiioonn    
ccoonnttrrooll,,  aappppeeaarraannccee,,  ddrraaiinnaaggee,,  aanndd  sseerrvviiccee  ffoorr    
tthhee  mmoottoorriissttss..    IInncclluuddeess  ffllaatttteenniinngg  bbaacckkssllooppeess    
aanndd  ffiillllss,,  ttrreeee  aanndd  sshhrruubbbbeerryy  ppllaannttiinngg,,    
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rrooaaddssiiddee  ppaarrkkss  aanndd  ppiiccnniicc    
aarreeaass..    
    
665588  --  DDRRAAIINNAAGGEE  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS                  hhoouurrss  
    
CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  ddrraaiinnaaggee  ffaacciilliittiieess  oonn    
SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  ttoo  iinnccrreeaassee  ddrraaiinnaaggee    
ccaappaacciittyy  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  rrooaaddbbeedd..    IInncclluuddiinngg    
ccuullvveerrttss,,  ddiittcchheess,,  ccaattcchh  bbaassiinnss,,  bbeerrmmss,,  ttiillee    
ddrraaiinnss,,  iinnlleettss,,  ppaavveedd  ddiittcchheess  aanndd  fflluummeess,,  ddiittcchh    
cchheecckkss  aanndd  ddrraaiinnaaggee  ccuurrbbss,,  bbuutt  nnoott  iinncclluuddiinngg    
nneeww  ddrriivveewwaayy  ppiippeess..    
    
665599  --  TTRRAAFFFFIICC  OOPPEERRAATTIIOONNSS  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS              hhoouurrss  
    
AAllll  mmiinnoorr  iimmpprroovveemmeennttss  ooff  ttrraaffffiicc  ooppeerraattiioonnss  oonn    
tthhee  SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  iinncclluuddiinngg  tthhee    
iinnssttaallllaattiioonn,,  aatt  nneeww  llooccaattiioonnss,,  ooff  nneeww  ttrraaffffiicc    
ssiiggnnss,,  ssiiggnnaallss,,  ssttrreeeett  lliigghhttss,,  ttrraaffffiicc  iissllaannddss,,    
mmeeddiiaannss,,  ddeelliinneeaattoorrss,,  cchhaannnneelliizzaattiioonn  ccuurrbb,,    
gguuaarrddrraaiill,,  ffeennccee,,  rraaiisseedd  ppaavveemmeenntt  mmaarrkkeerrss,,  aanndd    
nneeww  ddeettoouurr  ssiiggnnss  aanndd  nneeww  tteemmppoorraarryy  ssiiggnniinngg  nnoott    
ccoovveerreedd  bbyy  aa  ssppeecciiffiicc  pprroojjeecctt..    
    
666644  --  OOTTHHEERR  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS                    hhoouurrss  
    
AAnnyy  ootthheerr  mmiinnoorr  iimmpprroovveemmeenntt  ttoo  tthhee  SSttaattee    
HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm..      
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WWIINNTTEERR  AANNDD  EEMMEERRGGEENNCCYY  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
                                                                                                                                        
666655  --  SSNNOOWW  AANNDD  IICCEE  CCOONNTTRROOLL                  hhoouurrss  
    
PPlloowwiinngg  ooff  ssnnooww  aanndd  iiccee  ffrroomm  tthhee  rrooaaddwwaayy,,    
aapppplliiccaattiioonn  ooff  ssaanndd  aanndd  cchheemmiiccaallss,,  iiccee  ccoonnttrrooll    
oonn  ssttrruuccttuurreess,,  aanndd  ootthheerr  ssnnooww  aanndd  iiccee  ccoonnttrrooll    
aaccttiivviittiieess  ttoo  iimmpprroovvee  ddrriivviinngg  ccoonnddiittiioonnss..    
    
666666  --  EEMMEERRGGEENNCCYY  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE                  hhoouurrss  
    
EEmmeerrggeennccyy  oorr  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  rreeppaaiirrss  aanndd  cclleeaannuupp    
ooff  rrooaaddwwaayy,,  rrooaaddssiiddee,,  aanndd  ssttrruuccttuurreess  oonn  tthhee    
SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  dduuee  ttoo  ssttoorrmmss,,  ffllooooddss,,    
ttrraaffffiicc  aacccciiddeennttss,,  cciivviill  ddiissoorrddeerrss  oorr  ootthheerr    
ddiissaasstteerrss..    
  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

55--1166  

                                                                                                                                          EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AACCTTIIVVIITTYY  WWOORRKK  LLIISSTT  

SSEERRVVIICCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
                                                                          
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
667700  --  IINNSSTTAALLLLIINNGG  DDRRIIVVEEWWAAYY  PPIIPPEESS                  hhoouurrss  
    
IInnssttaallllaattiioonn  ooff  ddrriivveewwaayy  oorr  ccrroossssoovveerr  ppiippeess  aanndd    
ccoovveerriinngg  aass  nneecceessssaarryy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh    
DDeeppaarrttmmeenntt  gguuiiddeelliinneess  ttoo  pprroovviiddee  aacccceessss  ttoo  tthhee    
SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm..    
    
667711  --  WWOORRKK  FFOORR  OOTTHHEERR  AALLDDOOTT  UUNNIITTSS                hhoouurrss  
    
AAllll  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  aa  nnoonn--rreeiimmbbuurrssaabbllee  bbaassiiss    
ffoorr  ootthheerr  UUnniittss  oorr  BBuurreeaauuss  ooff  tthhee  AAllaabbaammaa    
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn..    
    
667722  --  SSTTAATTEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  WWOORRKK                  hhoouurrss  
    
AAllll  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  ssttaattee    
iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  hhiigghheerr  lleeaarrnniinngg,,  ssttaattee    
hhoossppiittaallss,,  PPaarrttllooww  SSttaattee  SScchhooooll,,  aanndd  ootthheerr    
rrooaaddss  ddeessiiggnnaatteedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSttaattee  HHiigghhwwaayy    
SSyysstteemm..    
    
667733  --  TTRRUUCCKK  WWEEIIGGHHIINNGG  OOPPEERRAATTIIOONNSS                hhoouurrss  
    
TTiimmee  ssppeenntt  bbyy  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  ffoorr    
ppeerrffoorrmmiinngg  ttrruucckk  wweeiigghhiinngg  ooppeerraattiioonnss..    DDooeess  nnoott    
iinncclluuddee  ttiimmee  ssppeenntt  bbyy  ppeerrssoonnnneell  ffrroomm  tthhee    
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  SSaaffeettyy..    
    
667744  --  RREESSTT  AARREEAA  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE                  ddaayyss  
    
TTeennddiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  rreesstt  aarreeaass  aanndd  wweellccoommee    
ssttaattiioonnss  oonn  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  bbaassiiss..    IInncclluuddeess    
aatttteennddaannttss''  ssaallaarriieess//wwaaggeess,,  mmoowwiinngg  aanndd  lliitttteerr    
ppiicckkuupp,,  ccaarree  aanndd  cclleeaanniinngg  ooff  bbuuiillddiinnggss  aanndd    
ootthheerr  dduuttiieess  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  nneeaatt,,  cclleeaann    
ffaacciilliittiieess  ffoorr  ppuubblliicc  uussee..    
    
667755  --  BBRRIIDDGGEE  IINNSSPPEECCTTIIOONN  ((SSeeee  BB3377))              hhoouurrss  
  
IInnssppeeccttiioonn  ooff  bbrriiddggeess  bbyy  SSttaattee  oorr  DDiivviissiioonn    
BBrriiddggee  iinnssppeeccttiioonn  ccrreeww  ttoo  rraattee  tthhee  bbrriiddggee  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAAASSHHTTOO  aanndd  FFHHWWAA  iinnssppeeccttiioonn  
ssppeecciiffiiccaattiioonnss..                                                                                                                                  
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SSEERRVVIICCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
                                                                          
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
667799  --  OOTTHHEERR  SSEERRVVIICCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS                  hhoouurrss  
    
OOtthheerr  sseerrvviiccee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree  nnoott    
ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee  aaccttiivviittiieess..      
IInncclluuddeess  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass::    

∗∗  SSuummmmeerr  YYoouutthh  PPrrooggrraamm  ((SSYYPP))  ssuuppeerrvviissiioonn    



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

55--1188  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  WWOORRKK  AACCTTIIVVIITTYY  LLIISSTT  

OOVVEERRHHEEAADD  AANNDD  SSUUPPPPOORRTT  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
                                                                                                                                        
668800  --  MMAATTEERRIIAALLSS  HHAANNDDLLIINNGG  AANNDD  SSTTOORRAAGGEE                hhoouurrss  
    
HHaannddlliinngg  aanndd  ssttoorraaggee  ooff  mmaatteerriiaallss  uusseedd  ffoorr    
rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee,,  wwiinntteerr  aanndd  eemmeerrggeennccyy    
mmaaiinntteennaannccee,,  sseerrvviiccee  aaccttiivviittiieess  aanndd  mmiinnoorr    
mmaaiinntteennaannccee  iimmpprroovveemmeennttss..    IInncclluuddeess  tthhee    
llooaaddiinngg,,  hhaauulliinngg,,  uunnllooaaddiinngg,,  mmiixxiinngg,,    
ssttoocckkppiilliinngg,,  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  mmaatteerriiaall..    TThhiiss    
aaccttiivviittyy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  uusseedd  ffoorr  aannyy  ssppeecciiaall    
MMaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..    
    
668811  --  EEQQUUIIPPMMEENNTT  TTRRAANNSSFFEERR                    hhoouurrss  
    
MMoovviinngg  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ttoooollss  bbeettwweeeenn  ssttoorraaggee  yyaarrdd    
aanndd  wwoorrkk  llooccaattiioonnss..    IInncclluuddeess  oonnllyy  tthhoossee  mmoovveess    
mmaaddee  bbyy  DDeeppaarrttmmeenntt  MMaaiinntteennaannccee  aanndd  EEqquuiippmmeenntt    
BBuurreeaauu  ppeerrssoonnnneell  ffoorr  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee    
aaccttiivviittiieess..    TThhiiss  aaccttiivviittyy  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  tthhee    
mmoovveemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  sshhoopp  ffoorr    
rreeppaaiirrss..    TThheessee  rreeppaaiirr  mmoovveess  sshhoouulldd  bbee  cchhaarrggeedd    
ttoo  eeqquuiippmmeenntt  mmaaiinntteennaannccee..    
    
668822  --  EEQQUUIIPPMMEENNTT  SSEERRVVIICCEE  AANNDD  RREEPPAAIIRR                hhoouurrss  
    
IInncclluuddeess  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  ttrruucckk  aanndd    
sseerrvviiccee  aanndd  mmiinnoorr  rreeppaaiirrss  ooff  SSGG--ttyyppee  eeqquuiippmmeenntt    
uusseedd  ffoorr  mmoowwiinngg,,  ddiittcchhiinngg,,  ppaattcchhiinngg  aanndd  ootthheerr    
mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..    
    
668833  --  SSTTAANNDDBBYY  TTIIMMEE                      ddaayyss  
    
SSttaannddbbyy  ttiimmee  ooff  22  hhoouurrss  oorr  mmoorree  ooff  mmaaiinntteennaannccee    
ppeerrssoonnnneell  dduuee  ttoo  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss,,  eeqquuiippmmeenntt    
bbrreeaakkddoowwnn  oorr  ootthheerr  ssiittuuaattiioonnss  pprroohhiibbiittiinngg    
pprroodduuccttiivvee  wwoorrkk..    
    
668844  --  TTRRAAIINNIINNGG                  ddaayyss  
    
TTiimmee  ssppeenntt  bbyy  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell    
ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss..    
    
668855  --  MMAATTEERRIIAALLSS  HHAANNDDLLIINNGG  AANNDD  SSTTOORRAAGGEE  --  DDWW          hhoouurrss  
    
HHaannddlliinngg  aanndd  ssttoorraaggee  ooff  mmaatteerriiaallss  uusseedd  bbyy    
ddiivviissiioonn--wwiiddee  ccrreewwss,,  mmaaiinntteennaannccee,,  wwiinntteerr    
aanndd  eemmeerrggeennccyy  mmaaiinntteennaannccee,,  sseerrvviiccee  aaccttiivviittiieess    
  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  WWOORRKK  AACCTTIIVVIITTYY  LLIISSTT  
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OOVVEERRHHEEAADD  AANNDD  SSUUPPPPOORRTT  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
aanndd  mmiinnoorr  mmaaiinntteennaannccee  iimmpprroovveemmeennttss..    IInncclluuddeess    
tthhee  llooaaddiinngg,,  hhaauulliinngg,,  uunnllooaaddiinngg,,  mmiixxiinngg,,    
ssttoocckkppiilliinngg,,  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  mmaatteerriiaall..    TThhiiss    
aaccttiivviittyy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  uusseedd  ffoorr  aannyy  ssppeecciiaall    
MMaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..    
      
668866  --  EEQQUUIIPPMMEENNTT  TTRRAANNSSFFEERR  --  DDIIVVIISSIIOONNWWIIDDEE              hhoouurrss  
    
MMoovviinngg  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ttoooollss,,  uusseedd  bbyy    
ddiivviissiioonn--wwiiddee  ccrreewwss  bbeettwweeeenn  ssttoorraaggee  yyaarrdd  aanndd    
wwoorrkk  llooccaattiioonnss..    IInncclluuddeess  oonnllyy  tthhoossee  mmoovveess  mmaaddee    
bbyy  DDeeppaarrttmmeenntt  MMaaiinntteennaannccee  aanndd  EEqquuiippmmeenntt  BBuurreeaauu    
ppeerrssoonnnneell  ffoorr  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..      
TThhiiss  aaccttiivviittyy  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff    
eeqquuiippmmeenntt  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  sshhoopp  ffoorr  rreeppaaiirrss..      
TThheessee  rreeppaaiirr  mmoovveess  sshhoouulldd  bbee  cchhaarrggeedd  ttoo    
eeqquuiippmmeenntt  mmaaiinntteennaannccee..    
      
668877  --  EEQQUUIIPPMMEENNTT  SSEERRVVIICCEE  AANNDD  RREEPPAAIIRR  --  DDWW            hhoouurrss  
  
IInncclluuddeess  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  ttrruucckk  aanndd    
sseerrvviiccee  aanndd  mmiinnoorr  rreeppaaiirrss  ooff  SSGG--ttyyppee  eeqquuiippmmeenntt    
uusseedd  ffoorr  mmoowwiinngg,,  ddiittcchhiinngg,,  ppaattcchhiinngg  aanndd  ootthheerr    
mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..    
      
668888  --  OOTTHHEERR  OOVVEERRHHEEAADD//SSUUPPPPOORRTT  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  DDWW        hhoouurrss  
  
OOtthheerr  oovveerrhheeaadd  oorr  ssuuppppoorrtt  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree    
nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee    
aaccttiivviittiieess..    IInncclluuddeess  wwoorrkk  ssuucchh  aass    
DDiivviissiioonn--wwiiddee  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  uusseedd  ffoorr    
ttrraaffffiicc  ccoouunnttss  oorr  ssttuuddiieess  mmaaddee  bbyy  DDiivviissiioonn--wwiiddee      
ccrreewwss..    
    
668899  --  OOTTHHEERR  OOVVEERRHHEEAADD//SSUUPPPPOORRTT  AACCTTIIVVIITTIIEESS          hhoouurrss  
    
OOtthheerr  oovveerrhheeaadd  oorr  ssuuppppoorrtt  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree    
nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee    
aaccttiivviittiieess..    IInncclluuddeess  wwoorrkk  ssuucchh  aass  mmaaiinntteennaannccee    
ppeerrssoonnnneell  uusseedd  ffoorr  ttrraaffffiicc  ccoouunnttss  oorr  ssttuuddiieess..    
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SSPPEECCIIAALL  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  

  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
                                                                                                                                        
669944  --  SSIIGGNN  UUPPGGRRAADDIINNGG                          eeaacchh  pprroojjeecctt  
    
PPrrooppeerr  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  pprroocceedduurreess    
rreeqquuiirreedd  ttoo  bbrriinngg  aallll  ssiiggnnss  oonn  tthhee  SSttaattee    
HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  iinnttoo  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee  MMaannuuaall  oonn    
UUnniiffoorrmm  TTrraaffffiicc  CCoonnttrrooll  DDeevviicceess..    WWoorrkk  iinncclluuddeess    
tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  nneeww  ssiiggnnss  aanndd//oorr  aasssseemmbblliieess    
aanndd  tthhee  uuppggrraaddiinngg  pprroojjeecctt  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy    
aa  sseeppaarraattee  pprroojjeecctt  nnuummbbeerr..    
    
669955  --  TTRRAAFFFFIICC  SSIIGGNNAALL  UUPPGGRRAADDIINNGG                          eeaacchh  pprroojjeecctt  
  
PPrrooppeerr  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  pprroocceedduurreess    
rreeqquuiirreedd  ttoo  bbrriinngg  aallll  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss  oonn  tthhee    
SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  iinnttoo  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee    
MMaannuuaall  oonn  UUnniiffoorrmm  TTrraaffffiicc  CCoonnttrrooll  DDeevviicceess..      
WWoorrkk  iinncclluuddeess  nneeww  ssiiggnnaall  iinnssttaallllaattiioonnss  aanndd  tthhee    
uuppggrraaddiinngg  ooff  eexxiissttiinngg  ssiiggnnaall  iinnssttaallllaattiioonnss..      
EEaacchh  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaall  uuppggrraaddiinngg  pprroojjeecctt  wwiillll  bbee    
iiddeennttiiffiieedd  bbyy  aa  sseeppaarraattee  pprroojjeecctt  nnuummbbeerr..    
    
669966  --  RREESSUURRFFAACCIINNGG                        eeaacchh  pprroojjeecctt  
    
LLiiqquuiidd  sseeaall  rreessuurrffaacciinngg  aanndd  ppllaanntt  mmiixx    
rreessuurrffaacciinngg  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  sseeccttiioonnss  ooff  rrooaaddwwaayy    
oonn  tthhee  SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm..    SShhoouullddeerr    
rreebbuuiillddiinngg,,  nneeww  ppaavveemmeenntt  mmaarrkkiinnggss,,  aanndd  ootthheerr    
aassssoocciiaatteedd  wwoorrkk  rreeqquuiirreedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff      
rreessuurrffaacciinngg  mmaayy  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  rreessuurrffaacciinngg      
pprroojjeecctt..    EEaacchh  rreessuurrffaacciinngg  pprroojjeecctt  wwiillll  bbee    
iiddeennttiiffiieedd  bbyy  aa  sseeppaarraattee  pprroojjeecctt  nnuummbbeerr..    
    
669977  --  SSTTRRUUCCTTUURREE  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS                          eeaacchh  pprroojjeecctt  
  
AAllll  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  eexxiissttiinngg  bbrriiddggeess  oonn  SSttaattee    
HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm,,  aabboovvee  aanndd  bbeeyyoonndd  rroouuttiinnee    
rreeppaaiirrss,,  wwhhiicchh  iinnccrreeaassee  llooaadd  ccaappaacciittyy  oorr    
cclleeaarraannccee  oorr  iimmpprroovvee  ssaaffeettyy  aanndd  ccoonnvveenniieennccee,,    
bbeeyyoonndd  oorriiggiinnaall  ddeessiiggnn,,  ssuucchh  aass  ssttrreennggtthheenniinngg      
ooff  ddeecckk  oorr  ootthheerr  eelleemmeennttss,,  wwiiddeenniinngg,,  iinnccrreeaassiinngg    
vveerrttiiccaall  cclleeaarraannccee  oorr  aaddddiinngg  rraaiilliinnggss,,    
ssiiddeewwaallkkss  oorr  lliigghhttss..    EEaacchh  ssttrruuccttuurree      
iimmpprroovveemmeenntt  pprroojjeecctt  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  aa    
sseeppaarraattee  pprroojjeecctt  nnuummbbeerr..    
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AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                            WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
669988  --  OOTTHHEERR  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  BBUURREEAAUU  PPRROOJJEECCTTSS                  eeaacchh  pprroojjeecctt  
  
OOtthheerr  ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  pprroojjeeccttss  iiddeennttiiffiieedd    
bbyy  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu..    EEaacchh  pprroojjeecctt  wwiillll    
bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  aa  sseeppaarraattee  pprroojjeecctt  nnuummbbeerr..    
    
669999  --  PPAAVVEEMMEENNTT  SSUURRFFAACCEE  PPLLAANNIINNGG                          eeaacchh  pprroojjeecctt  
  
PPllaanniinngg  ooff  ppaavveemmeenntt  ssuurrffaacceess  ttoo  mmiinniimmiizzee    
uupphheeaavvaallss,,  ssuurrffaaccee  iirrrreegguullaarriittiieess,,  rruuttttiinngg,,  aanndd    
ddiissttoorrttiioonnss..    IInncclluuddeess  ppllaanniinngg  aatt  bbrriiddggee  eennddss,,    
rraaiillrrooaadd  ccrroossssiinnggss,,  iinntteerrsseeccttiioonnss,,  aanndd  ffoorr    
aaddddiittiioonnaall  cclleeaarraanncceess..  
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BBRRIIDDGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                                      WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT    
  
BB0011  --  DDEECCKK//DDRRAAIINN//JJOOIINNTT  CCLLEEAANNIINNGG                                      eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
      
RReegguullaarr  cclleeaanniinngg  ooff  bbrriiddggee  ddeecckk,,  ddrraaiinn  hhoolleess,,  ddrraaiinnss,,    
eexxppaannssiioonn  jjooiinnttss,,  aanndd  bbrriiddggee  sseeaattss..    CClleeaanniinngg  ooff  eexxppaannssiioonn    
jjooiinnttss  iiss  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  aaccttiivviittyy..  
  
BB0022  --  CCUURRBB//RRAAIILL//FFEENNCCEE  RREEPPAAIIRR                                              mmeetteerr  
  
MMaaiinntteennaannccee,,  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  aallll  ttyyppeess  ooff  bbrriiddggee    
rraaiillss,,  hhaannddrraaiillss,,  ppoossttss,,  ppoosstt  bblloocckkss,,  ppoosstt  bbrraacckkeettss,,  ccuurrbbss,,    
wwhheeeellgguuaarrddss,,  ssiiddeewwaallkkss,,  aanndd  ootthheerr  eelleemmeennttss  ssppeecciiffiiccaallllyy    
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccuurrbbss,,  wwaallkkss,,  aanndd  rraaiillss,,  iinncclluuddiinngg  ffeenncciinngg    
oonn  ttoopp  ooff  rraaiillss..  
  
BB0033    --  JJOOIINNTT  RREEPPAAIIRR  --  OOPPEENN                                              mmeetteerr  
  
MMaaiinntteennaannccee  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  ooppeenn  bbrriiddggee  jjooiinnttss,,  ssuucchh  aass    
ggrroouuttiinngg  aanncchhoorrss,,  wweellddiinngg  aaddddiittiioonnaall  aanncchhoorrss,,  rreeppllaacciinngg    
oorr  rreemmoovviinngg  aanngglleess,,  ppllaatteess  aanndd  bboollttss..    
  
BB0044    --  JJOOIINNTT  RREEPPAAIIRR  --  SSEEAALLEEDD                                                              mmeetteerr  
  
MMaaiinntteennaannccee  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  sseeaalleedd  bbrriiddggee  jjooiinnttss  iinncclluuddiinngg    
rreemmoovvaall  aanndd//oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  sseeaalleedd  jjooiinntt  mmaatteerriiaall,,    
ppllaatteess,,  aanngglleess,,  aanncchhoorrss,,  aanndd  bboollttss..  
  
BB0055  --  MMIINNOORR  DDEECCKK  RREEPPAAIIRR  --  SSTTEEEELL                            ssqquuaarree  mmeetteerr  
  
MMaaiinntteennaannccee,,  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  aa  ssmmaallll  ppoorrttiioonn  ooff    
tthhee  ddeecckk..    IInncclluuddeess  tthhee  ppllaacceemmeenntt//rreemmoovvaall  oorr  rreeppaaiirr  ooff    
aapppprroovveedd  oovveerrllaayyss..    TThhiiss  iinncclluuddeess  tthhee  cclleeaann--uupp,,  ccaappttuurree,,    
ccoonnttaaiinnmmeenntt,,  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  aannyy  rreessiidduuee..      
  
BB0066  --  MMIINNOORR  DDEECCKK  RREEPPAAIIRR  --  CCOONNCCRREETTEE                              ssqquuaarree  mmeetteerr  
  
MMaaiinntteennaannccee,,  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  aa  ssmmaallll  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee    
ddeecckk..    IInncclluuddeess  tthhee  ppllaacceemmeenntt//rreemmoovvaall  oorr  rreeppaaiirr  ooff  aapppprroovveedd    
oovveerrllaayyss..    TThhiiss  iinncclluuddeess  tthhee  cclleeaann--uupp,,  ccaappttuurree,,  ccoonnttaaiinnmmeenntt,,    
aanndd  ddiissppoossaall  ooff  aannyy  rreessiidduuee..      
  
BB0077  --  MMIINNOORR  DDEECCKK  RREEPPAAIIRR  --  TTIIMMBBEERR                      ssqquuaarree  
mmeetteerr  
  
MMaaiinntteennaannccee,,  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  aa  ssmmaallll  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ddeecckk..    
  IInncclluuddeess  tthhee  ppllaacceemmeenntt//rreemmoovvaall  oorr  rreeppaaiirr  ooff  aapppprroovveedd  oovveerrllaayyss..      
TThhiiss  iinncclluuddeess  tthhee  cclleeaann--uupp,,  ccaappttuurree,,  ccoonnttaaiinnmmeenntt,,  aanndd  ddiissppoossaall    
ooff  aannyy  rreessiidduuee..      
  
                                                                                                                                                      EExxhhiibbiitt  NNoo..  44--11  
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AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT    
  
BB0088  --  MMAAJJOORR  DDEECCKK  RREEPPAAIIRR  --  SSTTEEEELL                    ssqquuaarree  mmeetteerr  
        
MMaajjoorr  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ddeecckk    
oorr  ccoommppoonneennttss  ssuucchh  aass  ggrriidd  ddeecckk  ((ffiilllleedd  oorr  ooppeenn))  aanndd  ppllaatteess  
IInncclluuddeess  tthhee  cclleeaann--uupp,,  ccaappttuurree,,  ccoonnttaaiinnmmeenntt,,  aanndd  ddiissppoossaall  ooff    
aannyy  rreessiidduuee..    AAllssoo  iinncclluuddeess  ppllaacceemmeenntt  oorr  rreemmoovvaall  ooff  oovveerrllaayy..  
  
BB0099  --  MMAAJJOORR  DDEECCKK  RREEPPAAIIRR  --  CCOONNCCRREETTEE                  ssqquuaarree  mmeetteerr  
  
MMaajjoorr  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ddeecckk..      
IInncclluuddeess  tthhee  cclleeaann--uupp,,  ccaappttuurree,,  ccoonnttaaiinnmmeenntt,,  aanndd  ddiissppoossaall  ooff    
aannyy  rreessiidduuee..    AAllssoo  iinncclluuddeess  ppllaacceemmeenntt  oorr  rreemmoovvaall  ooff  oovveerrllaayy..  
  
BB1100  --  MMAAJJOORR  DDEECCKK  RREEPPAAIIRR  --  TTIIMMBBEERR                    ssqquuaarree  mmeetteerr  
  
MMaajjoorr  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ddeecckk    
oorr  ddeecckk  ccoommppoonneennttss  ssuucchh  aass  rruunnnneerrss,,  aanndd  ttrraannssvveerrssee  oorr  ddiiaaggoonnaall    
fflloooorriinngg  oorr  ssuubb--fflloooorriinngg..    IInncclluuddeess  cclleeaann--uupp,,  ccaappttuurree,,  ccoonnttaaiinnmmeenntt,,    
aanndd  ddiissppoossaall  ooff  aannyy  rreessiidduuee..    AAllssoo  iinncclluuddeess  ppllaacceemmeenntt  oorr  rreemmoovvaall    
ooff  oovveerrllaayyss..  
  
BB1111  --  MMIINNOORR  SSUUPPEERRSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  SSTTEEEELL          eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMiinnoorr  rreeppaaiirr  ooff  sstteeeell  ssuuppeerrssttrruuccttuurree  mmeemmbbeerrss  ssuucchh  aass  wweellddiinngg,,  rriivveett,,    
oorr  bboolltt  rreeppllaacceemmeenntt  ttoo  ddiiaapphhrraaggmmss,,  bbrraacciinngg,,  ttrruusssseess,,  aanndd  mmiinnoorr    
rreeppaaiirr  oorr  sseerrvviicciinngg  ooff  bbeeaarriinngg  aasssseemmbblliieess..  
  
BB1122  --  MMIINNOORR  SSUUPPEERRSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  CCOONNCCRREETTEE        eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMiinnoorr  rreeppaaiirr  ooff  ccoonnccrreettee  ssuuppeerrssttrruuccttuurree  mmeemmbbeerrss  ssuucchh  aass  ssppaallll    
rreeppaaiirr,,  ccrraacckk  rreeppaaiirr  ((eeppooxxyy  iinnjjeeccttiioonn)),,  aanndd  mmiinnoorr  rreeppaaiirr  oorr    
sseerrvviicciinngg  ooff  bbeeaarriinngg  aasssseemmbblliieess..  
  
BB1133  --  MMIINNOORR  SSUUPPEERRSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  TTIIMMBBEERR          eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMiinnoorr  rreeppaaiirr  ooff  ttiimmbbeerr  ssuuppeerrssttrruuccttuurree  mmeemmbbeerrss  ssuucchh  aass    
ssttrriinnggeerrss  aanndd  bbrraacciinngg..                  
  
BB1144  --  MMAAJJOORR  SSUUPPEERRSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  SSTTEEEELL          eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
    
MMaajjoorr  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  sstteeeell  bbeeaammss,,  ggiirrddeerrss,,    
ddiiaapphhrraaggmmss,,  bbrraacciinngg,,  ttrruusssseess,,  ccaabblleess,,  aanndd  ccoommpplleettee    
rreeppllaacceemmeenntt  ooff  bbeeaarriinngg  aasssseemmbblliieess..  
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AALLAABBAAMMAA  BBRRIIDDGGEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSYYSSTTEEMM  

BBRRIIDDGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
BB1155  --  MMAAJJOORR  SSUUPPEERRSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  CCOONNCCRREETTEE        eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMaajjoorr  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  ccoonnccrreettee  ggiirrddeerrss,,  ddiiaapphhrraaggmmss,,    
ggiirrddeerr  eennddss,,  ccoommpplleettee  bbeeaarriinngg  aasssseemmbblliieess  rreeppllaacceemmeenntt,,    
aanndd  bbaacckkwwaallllss..  
  
BB1166  --  MMAAJJOORR  SSUUPPEERRSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  TTIIMMBBEERR          eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMaajjoorr  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  ttiimmbbeerr  ssttrriinnggeerrss  aanndd  bbrraacciinngg..      
IInncclluuddeess  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  aaddddiittiioonnaall  ssttrriinnggeerrss  oorr  bbeeaammss  ttoo    
eennhhaannccee  llooaadd  ccaarrrryyiinngg  aabbiilliittyy..  
  
BB1177  --  MMIINNOORR  SSUUBBSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  SSTTEEEELL                eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMiinnoorr  rreeppaaiirr  ooff  sstteeeell  ppiilliinngg,,  bbrraacciinngg,,  ssuuppppoorrttss,,  ccaappss,,  ffoooottiinnggss,,    
aabbuuttmmeennttss,,  aanndd  bbeennttss..    IInncclluuddeess  uunnddeerrwwaatteerr  rreeppaaiirrss..  
  
BB1188  --  MMIINNOORR  SSUUBBSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  CCOONNCCRREETTEE          eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMiinnoorr  rreeppaaiirr  ooff  ccoonnccrreettee  ppiilliinngg,,  bbrraacciinngg,,  ssuuppppoorrttss,,  ccaappss,,    
ffoooottiinnggss,,  aabbuuttmmeennttss,,  aanndd  bbeennttss..    IInncclluuddeess  uunnddeerrwwaatteerr  rreeppaaiirrss..  
  
BB1199  --  MMIINNOORR  SSUUBBSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  TTIIMMBBEERR            eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMiinnoorr  rreeppaaiirr  ooff  ttiimmbbeerr  ppiilliinngg,,  bbrraacciinngg,,  ssuuppppoorrttss,,  ccaappss,,  ffoooottiinnggss,,    
aabbuuttmmeennttss,,  aanndd  bbeennttss..    IInncclluuddeess  uunnddeerrwwaatteerr  rreeppaaiirrss..  
  
BB2200  --  MMAAJJOORR  SSUUBBSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  SSTTEEEELL            eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMaajjoorr  rreeppaaiirr,,  rreeppllaacceemmeenntt  oorr  aaddddiittiioonn  ttoo  ssuubbssttrruuccttuurree    
mmeemmbbeerrss  ssuucchh  aass  ffoooottiinnggss,,  ccaappss,,  ppiieerrss,,  bbeennttss,,  ppiilliinngg,,    
aanndd  aabbuuttmmeennttss..    IInncclluuddeess  uunnddeerrwwaatteerr  rreeppaaiirrss..  
    
BB2211  --  MMAAJJOORR  SSUUBBSSTTRRUUCCTTUURREE  RREEPPAAIIRR  --  CCOONNCCRREETTEE          eemmppllooyyeeee  
hhoouurr  
  
MMaajjoorr  rreeppaaiirr,,  rreeppllaacceemmeenntt  oorr  aaddddiittiioonn  ttoo  ssuubbssttrruuccttuurree    
mmeemmbbeerrss  ssuucchh  aass  ffoooottiinnggss,,  ccaappss,,  ppiieerrss,,  bbeennttss,,  ppiilliinngg    
aanndd  aabbuuttmmeennttss..    IInncclluuddeess  uunnddeerrwwaatteerr  rreeppaaiirrss..  
  
BB2222  --  MMAAJJOORR  SSUUBBSSTTRRUUCCTTUURREE  MMEEMMBBEERR  RREEPPAAIIRR  --  TTIIMMBBEERR        eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMaajjoorr  rreeppaaiirr,,  rreeppllaacceemmeenntt  oorr  aaddddiittiioonn  ttoo  ssuubbssttrruuccttuurree  mmeemmbbeerrss    
ssuucchh  aass  ffoooottiinnggss,,  ccaappss,,  ppiieerrss,,  ppiilliinnggss,,  bbeennttss,,  aanndd  aabbuuttmmeennttss..      
IInncclluuddeess  uunnddeerrwwaatteerr  rreeppaaiirrss..  
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AALLAABBAAMMAA  BBRRIIDDGGEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSYYSSTTEEMM  

BBRRIIDDGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
BB2233  --  BBRRIIDDGGEE  PPAAIINNTTIINNGG  --  SSPPOOTT                    ssqquuaarree  mmeetteerr  
  
CClleeaanniinngg  aanndd  ppaaiinnttiinngg  ooff  aa  ssmmaallll  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ppaaiinnttaabbllee    
ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree..    TThhiiss  iinncclluuddeess  cclleeaanniinngg  bbyy  cchheemmiiccaall    
oorr  mmeecchhaanniiccaall  mmeeaannss,,  ccaappttuurree  aanndd  ccoonnttaaiinnmmeenntt  ooff  rreessiidduuee    
aass  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppaaiinntt  ssyysstteemm,,  aanndd  aannyy    
rreellaatteedd  cclleeaann--uupp  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  rreessiidduuee..  
  
BB2244  --  BBRRIIDDGGEE  PPAAIINNTTIINNGG  --  PPAARRTTIIAALL                          ssqquuaarree  mmeetteerr  
  
CClleeaanniinngg  aanndd  ppaaiinnttiinngg  ooff  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppaaiinnttaabbllee    
ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree..    TThhiiss  iinncclluuddeess  cclleeaanniinngg  bbyy  cchheemmiiccaall    
oorr  mmeecchhaanniiccaall  mmeeaannss,,  ccaappttuurree,,  aanndd  ccoonnttaaiinnmmeenntt  ooff  rreessiidduuee    
aass  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppaaiinntt  ssyysstteemm  aanndd  aannyy    
rreellaatteedd  cclleeaann--uupp  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  rreessiidduuee..  
  
BB2255  --  BBRRIIDDGGEE  PPAAIINNTTIINNGG  --  CCOOMMPPLLEETTEE                    ssqquuaarree  mmeetteerr  
  
CClleeaanniinngg  aanndd  ppaaiinnttiinngg  ooff  aallll  oorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppaaiinnttaabbllee    
ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree..    TThhiiss  iinncclluuddeess  cclleeaanniinngg  bbyy  cchheemmiiccaall    
oorr  mmeecchhaanniiccaall  mmeeaannss,,  ccaappttuurree  aanndd  ccoonnttaaiinnmmeenntt  ooff  rreessiidduuee    
aass  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppaaiinntt  ssyysstteemm  aanndd  aannyy    
rreellaatteedd  cclleeaann--uupp  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  rreessiidduueess..    
  
BB2266  --  BBRRIIDDGGEE  CCUULLVVEERRTT  CCLLEEAANNIINNGG                      eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
CClleeaanniinngg  ooff  bbrriiddggee  ccuullvveerrttss  ((ssttrruuccttuurreess  eexxcceeeeddiinngg  66..11  mmeetteerrss    
mmeeaassuurreedd  aalloonngg  cceenntteerrlliinnee  ooff  rrooaaddwwaayy))  iinncclluuddiinngg  ddrraaiinnaaggee    
ddiittcchheess  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  ssttrruuccttuurree,,  rreemmoovviinngg  ddeebbrriiss  aanndd    
ddeeppoossiittss  ffrroomm  tthhee  bbaarrrreellss,,  rreeppaaiirriinngg  aanndd  rreeppllaacciinngg  rriipp--rraapp    
aanndd  aannyy  rreellaatteedd  cclleeaann--uupp  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  mmaatteerriiaallss..  
  
BB2277  --  BBRRIIDDGGEE  CCUULLVVEERRTT  RREEPPAAIIRR                eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
    
RReeppaaiirr  ooff  bbrriiddggee  ccuullvveerrttss  ((ssttrruuccttuurreess  eexxcceeeeddiinngg  66..11  mmeetteerrss    
mmeeaassuurreedd  aalloonngg  cceenntteerrlliinnee  ooff  rrooaaddwwaayy))  iinncclluuddiinngg  ccoommppoonneennttss    
ssuucchh  aass  ttoopp  aanndd  bboottttoomm  ssllaabb,,  ccuuttooffff  wwaallllss,,  wwiinngg  wwaallllss,,  aapprroonnss,,    
aanndd  ffiilllliinngg  oorr  ggrroouuttiinngg  vvooiiddss..    CClleeaanniinngg  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  ddrraaiinnaaggee    
ddiittcchheess  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  ssttrruuccttuurree  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  aaccttiivviittyy..  
  
BB2288  --  LLIIGGHHTT//NNAAVVIIGGAATTIIOONN  LLIIGGHHTT  RREEPPAAIIRR            eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMaaiinntteennaannccee  oorr  rreeppaaiirr  ooff  iilllluummiinnaattiioonn  lliigghhttss,,  nnaavviiggaattiioonn  lliigghhttss,,    
eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm  aanndd  eelleeccttrriiccaall  aappppuurrtteennaanncceess..  
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55--2266  

BBRRIIDDGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  
  
AACCTTIIVVIITTYY  NNUUMMBBEERR  --  AACCTTIIVVIITTYY  NNAAMMEE                                                                WWOORRKK  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  UUNNIITT  
  
BB2299  --  DDRRIIFFTT  RREEMMOOVVAALL                  eemmppllooyyeeee  
hhoouurr  
  
MMaaiinntteennaannccee  oorr  rreeppaaiirr  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreemmoovvee  aallll  ddeebbrriiss  
oobbssttrruuccttiinngg  nnoorrmmaall  cchhaannnneell  ffllooww  ffrroomm  aallll  bbrriiddggee  ssttrruuccttuurreess..  
  
  
BB3300  --  SSLLOOPPEE  AANNDD  SSHHOORREE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  RREEPPAAIIRR                                  eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
MMaaiinntteennaannccee  oorr  rreeppaaiirr  ttoo  ssllooppee  aanndd  sshhoorree  pprrootteeccttiioonn  ddeevviicceess,,    
ddoollpphhiinnss  aanndd  ppiieerr  pprrootteeccttiioonn  ssyysstteemmss  iinncclluuddiinngg  ccoonnccrreettee    
aanndd  ssttoonnee  rriipp--rraapp,,  ttiimmbbeerr,,  sstteeeell  aanndd  ccoonnccrreettee  sshheeeettiinngg..      
IInncclluuddeess  ppllaacciinngg  aaddddiittiioonnaall  sshhoorree  pprrootteeccttiioonn  ddeevviicceess  ssuucchh    
aass  sshheeeettiinngg  aatt  aabbuuttmmeennttss  ffoorr  ssccoouurr  pprrootteeccttiioonn..  
  
BB3311  --  AACCCCIIDDEENNTT  RREEPPAAIIRR                                        eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
RReeppaaiirr  ooff  aannyy  bbrriiddggee  eelleemmeennttss  ddaammaaggeedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff    
aacccciiddeennttss..    IInncclluuddeess  ddaammaaggee  ffrroomm  aauuttoommoobbiilleess  aanndd  ttrruucckkss    
oorr  ffrroomm  wwaatteerrwwaayy  ttrraaffffiicc  ssuucchh  aass  bbooaattss  aanndd  bbaarrggeess..      
  
BB3322  --  VVAANNDDAALLIISSMM  RREEPPAAIIRR              eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
RReeppaaiirr  ooff  aannyy  bbrriiddggee  eelleemmeennttss  ddaammaaggeedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff    
vvaannddaalliissmm..    IInncclluuddeess  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  ggrraaffffiittii,,  ppoolliittiiccaall    
ssiiggnnss  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  ssttrruuccttuurree,,  uunnaauutthhoorriizzeedd  ppaaiinnttiinngg,,    
lleetttteerriinngg  oorr  mmaarrkkiinnggss..      
  
BB3333  --  MMOOVVEEAABBLLEE  SSPPAANN    MMAAIINNTTEENNAANNCCEE            eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
RReeppaaiirr,,  rreeppllaaccee,,  aanndd//oorr  sseerrvviiccee  eeqquuiippmmeenntt,,  ccoommppoonneennttss,,    
aanndd  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  mmoovveeaabbllee  ssppaann  ssttrruuccttuurree..    RReeppaaiirrss    
ttoo  tthhee  ddeecckk,,  ssuuppeerrssttrruuccttuurree,,  ssuubbssttrruuccttuurree,,  aanndd  ppaaiinnttiinngg    
aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  aaccttiivviittyy..  
  
BB3344  --  MMOOVVEEAABBLLEE  SSPPAANN  OOPPEERRAATTIIOONNSS              eemmppllooyyeeee  
hhoouurr  
  
OOvveerrhheeaadd  ccoossttss  nneecceessssaarryy  ttoo  tthhee  ddaaiillyy  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg    
nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  mmoovveeaabbllee  ssppaann..    MMaaiinntteennaannccee,,    
rreeppaaiirr,,  aanndd  sseerrvviiccee  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  aaccttiivviittyy..      
SSeeee  aaccttiivviittyy  ""MMoovveeaabbllee  SSppaann  MMaaiinntteennaannccee""..  
  
BB3355  --  TTUUNNNNEELL  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE                eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
    
RReeppaaiirr,,  rreeppllaaccee,,  aanndd//oorr  sseerrvviiccee  eeqquuiippmmeenntt,,  ccoommppoonneennttss,,    
aanndd  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  ttuunnnneell..  
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55--2277  

BBRRIIDDGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  
  
BB3366  --  TTUUNNNNEELL  OOPPEERRAATTIIOONNSS                eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
OOvveerrhheeaadd  ccoossttss  nneecceessssaarryy  ttoo  tthhee  ddaaiillyy  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg    
nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn..    MMaaiinntteennaannccee,,  rreeppaaiirr,,  aanndd  sseerrvviiccee  aarree    
nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  aaccttiivviittyy..      
SSeeee  aaccttiivviittyy  ""TTuunnnneell  MMaaiinntteennaannccee""..    
  
BB3377  --  BBRRIIDDGGEE  IINNSSPPEECCTTIIOONN                eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
IInnssppeeccttiioonn  ooff  bbrriiddggeess  bbyy  SSttaattee  oorr  DDiivviissiioonn  bbrriiddggee  iinnssppeeccttiioonn    
ccrreeww  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  bbrriiddggee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  NNBBIISS,,    
AAAASSHHTTOO  aanndd  FFHHWWAA  iinnssppeeccttiioonn  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..    AAllssoo  iinncclluuddeess    
aabboovvee  wwaatteerr  aanndd  uunnddeerrwwaatteerr  iinnssppeeccttiioonn  ddoonnee  bbyy  ccoonnttrraacctt    
oorr  ccoonnssuullttaanntt..  
  
BB3388  --  OOTTHHEERR  SSTTRRUUCCTTUURREE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE            eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
OOtthheerr  ssttrruuccttuurree  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree  nnoott    
ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseeppaarraattee  aaccttiivviittiieess..  
  
BB3399  --  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  AANNDD  IINNSSPPEECCTTIIOONN        eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  iinnssppeeccttiioonn  oonn  mmaaiinntteennaannccee  ccoonnssttrruuccttiioonn  
  pprroojjeeccttss  bbyy  pprroojjeecctt  ppeerrssoonnnneell,,  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu    
ppeerrssoonnnneell,,  oorr  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  ppeerrssoonnnneell..  
  
BB4400  --  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  MMAATTEERRIIAALLSS  TTEESSTTIINNGG            eemmppllooyyeeee  hhoouurr  
  
TTeessttiinngg  ooff  mmaatteerriiaallss  oonn  mmaaiinntteennaannccee  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss    
bbyy  pprroojjeecctt  ppeerrssoonnnneell,,  BBuurreeaauu  ooff  MMaatteerriiaallss  &&  TTeessttss  ppeerrssoonnnneell,,    
oorr  ootthheerr  llaabboorraattoorryy//tteessttiinngg  ppeerrssoonnnneell..  
  
BB9999  --  BBRRIIDDGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  OOVVEERRHHEEAADD            eemmppllooyyeeee  hhoouurr      
  
BBrriiddggee  mmaaiinntteennaannccee  ccoossttss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  rreeaaddiillyy  iiddeennttiiffiiaabbllee    
ttoo  aannyy  ootthheerr  bbrriiddggee  mmaaiinntteennaannccee  ffuunnccttiioonn..  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

66--11  

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  SSTTAANNDDAARRDDSS  
      

    FFoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  mmaajjoorr  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess,,  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss  hhaavvee  bbeeeenn  

eessttaabblliisshheedd  wwhhiicchh  sseett  ffoorrtthh::  

∗∗  ccrreeww  ssiizzee,,  

∗∗  tthhee  kkiinnddss  aanndd  nnuummbbeerrss  ooff  eeqquuiippmmeenntt  rreeqquuiirreedd,,  

∗∗  ssuuggggeesstteedd  pprroocceedduurreess  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  aaccttiivviittyy,,  

∗∗  aann  eessttiimmaattee  ooff  eexxppeecctteedd  aavveerraaggee  ddaaiillyy  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  wwiitthh  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  

ssiizzee,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  pprroocceedduurreess,,  aanndd  

∗∗  aauutthhoorriizzaattiioonn  aanndd  sscchheedduulliinngg  ccrriitteerriiaa..  

  

    TThheessee  ssttaannddaarrddss  aarree  tthhee  rreessuulltt  ooff  mmuucchh  ssttuuddyy..    TThheeyy  rreepprreesseenntt  tthhee  bbeesstt  jjuuddggmmeenntt  ooff  

eexxppeerriieenncceedd  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell..    AAss  nneeww  aanndd  iimmpprroovveedd  mmeetthhooddss  aarree  tteesstteedd  aanndd  pprroovveenn,,  tthhee  

ssttaannddaarrddss  mmaayy  bbee  cchhaannggeedd..  

  

    TThhee  ddaaiillyy  pprroodduuccttiioonn  rraannggeess  aarree  aavveerraaggeess  wwhhiicchh  aarree  kknnoowwnn  ttoo  bbee  aattttaaiinnaabbllee  oovveerr  aa  

ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..    TThhee  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ffoorr  eevveerryy  ddaayy  ooff  wwoorrkk  mmaayy  nnoott  bbee  wwiitthhiinn  tthhee  eexxppeecctteedd  rraannggee..    

HHoowweevveerr,,  mmoosstt  ooff  tthhee  ddaayyss''  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  sshhoouulldd  bbee  aacchhiieevveedd  oovveerr  tthhee  yyeeaarr  iiff  tthhee  ppllaannnneedd  

mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  iiss  ttoo  bbee  aaccccoommpplliisshheedd..  

  

    TThhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  wwhheenn  mmaakkiinngg  wwoorrkk  aassssiiggnnmmeennttss  aanndd  

ppeerrffoorrmmiinngg  wwoorrkk..    MMaaiinntteennaannccee  ssuuppeerrvviissoorryy  ppeerrssoonnnneell  aatt  tthhee  ffiieelldd  lleevveell  sshhoouulldd  bbeeccoommee  tthhoorroouugghhllyy  

ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeccttiioonnss  ooff  tthhiiss  mmaannuuaall  llaabbeelleedd  RROOAADDWWAAYY  

AANNDD  SSHHOOUULLDDEERR,,  DDRRAAIINNAAGGEE,,  RROOAADDSSIIDDEE,,  TTRRAAFFFFIICC  OOPPEERRAATTIIOONNSS,,  SSTTRRUUCCTTUURREE,,  WWIINNTTEERR  AANNDD  

EEMMEERRGGEENNCCYY,,  SSEERRVVIICCEE  OOVVEERRHHEEAADD  AANNDD  SSUUPPPPOORRTT,,  aanndd  OOTTHHEERR  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  SSTTAANNDDAARRDDSS..  
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WWOORRKK  AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN  
  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aann  aannnnuuaall  

mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  aanndd  bbuuddggeett..    TThhee  pprrooggrraamm  aanndd  bbuuddggeett  ddeeffiinnee  aanndd  ddooccuummeenntt  tthhee  kkiinnddss  aanndd  

aammoouunnttss  ooff  wwoorrkk  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaannnneedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ddeessiirreedd  lleevveell  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee  wwiitthh  

ccoonnssiisstteennccyy  aanndd  uunniiffoorrmmiittyy..    TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  aanndd  bbuuddggeett  iiss  tthhee  bbaassiicc  

mmaannaaggeemmeenntt  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu..  

  

    AAfftteerr  tthhee  aannnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  aanndd  bbuuddggeett  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  aanndd  

aapppprroovveedd,,  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  iissssuueess  tthhee  wwoorrkk  pprrooggrraamm  ttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  wwhhoo  wwiillll  

sscchheedduullee,,  ssuuppeerrvviissee,,  ppeerrffoorrmm,,  aanndd  ccoonnttrrooll  tthhee  wwoorrkk..    TThhee  aapppprroovveedd  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  aauutthhoorriizzeess  

eeaacchh  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssppeecciiffiicc  kkiinnddss  aanndd  aammoouunnttss  ooff  wwoorrkk..    TThhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  

EEnnggiinneeeerr,,  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr,,  aanndd  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sscchheedduulleess  aanndd  ppeerrffoorrmmss  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  wwoorrkk  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  uunniiffoorrmm  pprroocceedduurreess  ssoo  tthhaatt  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  oobbjjeeccttiivveess  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  

eeccoonnoommiiccaallllyy..  

  

AAuutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  RRoouuttiinnee  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  
  

CCrreeww  DDaayy  CCaarrddss  
  

    TThhee  aannnnuuaall  wwoorrkk  pprrooggrraamm  iiddeennttiiffiieess  aanndd  aauutthhoorriizzeess  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeww  ddaayyss  rreeqquuiirreedd  ttoo  

ppeerrffoorrmm  tthhee  ppllaannnneedd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk..    OOnnee  CCrreeww  DDaayy  CCaarrdd  ffoorr  eeaacchh  ccrreeww  ddaayy  ooff  ppllaannnneedd  

mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  rreepprreesseennttss  oonnee  88--hhoouurr  ddaayy  ooff  aaccttiivviittyy  uussiinngg  aa  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee,,  ssttaannddaarrdd  

eeqquuiippmmeenntt  ccoommpplleemmeenntt,,  ssttaannddaarrdd  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  ssttaannddaarrdd  wwoorrkk  mmeetthhooddss..  

  

    TThhee  ggeenneerraall  ffoorrmmaatt  ooff  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  iiss  tthhee  ssaammee  ffoorr  aallll  aaccttiivviittiieess  eexxcceepptt  ffoorr  cceerrttaaiinn  

oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..    DDaaiillyy  OOvveerrhheeaadd  aanndd  SSuummmmaarryy  CCaarrddss  aarree  uusseedd  

ttoo  rreeccoorrdd  wwoorrkk  oonn  cceerrttaaiinn  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess,,  ttoo  rreeccoorrdd  lleeaavvee,,  aanndd  ttoo  vveerriiffyy  tthhaatt  aallll  mmeenn  aassssiiggnneedd  ttoo  

eeaacchh  mmaannaaggeemmeenntt  uunniitt  aarree  aaccccoouunntteedd  ffoorr..    SSppeecciiaall  PPrroojjeecctt  CCrreeww  DDaayy  CCaarrddss  aarree  uusseedd  ttoo  rreeccoorrdd  wwoorrkk  oonn  

aallll  mmaaiinntteennaannccee  iimmpprroovveemmeennttss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  pprroojjeeccttss  iinncclluuddiinngg  RReessuurrffaacciinngg  aanndd  BBeetttteerrmmeennttss..    

DDeettaaiilleedd  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  tthhee  ddaaiillyy  oovveerrhheeaadd  aanndd  ssuummmmaarryy  ccaarrdd  aanndd  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  aarree  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  WWOORRKK  RREEPPOORRTTIINNGG  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  mmaannuuaall..  

  

    AA  ccoonnssiiddeerraabbllee  aammoouunntt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  pprreepprriinntteedd  oonn  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  ffoorr  eeaacchh  

iinnddiivviidduuaall  aaccttiivviittyy  ((SSeeee  EExxhhiibbiitt  NNoo..  66--11)),,  ssuucchh  aass::  
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    ++  AAccttiivviittyy  NNuummbbeerr      ((660011))  

    ++  AAccttiivviittyy  NNaammee        ((SSPPOOTT  PPRREEMMIIXX  PPAATTCCHHIINNGG))  

    ++  RRooaadd  CCllaassss        ((OOSSHH))  

    ++  SSttaannddaarrdd  CCrreeww  SSiizzee      ((55))  

    ++  MMaannaaggeemmeenntt  UUnniitt  NNuummbbeerr    ((00110033))    

    ++  MMaannaaggeemmeenntt  UUnniitt  NNaammee    ((DDuuttttoonn))  

    ++  NNuummbbeerr  ooff  PPllaannnneedd  CCrreeww  DDaayyss  ((3300))  

    ++  NNuummbbeerr  ooff  CCrreeww  DDaayyss  RReemmaaiinniinngg  ((66))  

    ++  MMoonntthh  iinn  wwhhiicchh  wwoorrkk  NNoorrmmaallllyy    

            SShhoouulldd  bbee  SScchheedduulleedd      ((JJUULL))  

    ++  FFiissccaall  YYeeaarr  DDaattee      ((9966--77))  

    ++  SSttaannddaarrdd  EEqquuiippmmeenntt      ((FFLLAATT  TTRRUUCCKK,,  DDUUMMPP  TTRRUUCCKK,,  

                HHOOTT  PPOOTT,,  PPOORRTTAABBLLEE  RROOLLLLEERR))  

    ++  EEqquuiippmmeenntt  CCooddee      ((000000001122,,  000000001177,,  000000001199,,  110000000000))  

    ++  MMaatteerriiaall        ((LLIIQQUUIIDD  AASSPPHHAALLTT,,  BBIITTUUMMIINN  PPRREEMMIIXX))  

    ++  MMaatteerriiaall  CCooddee        ((000000336655,,  000000336666))  

    ++  MMaatteerriiaall  MMeeaassuurreemmeenntt  UUnniitt    ((LLIITT,,  TTOONN))  

    ++  WWoorrkk  AAccccoommpplliisshhmmeenntt  UUnniitt    ((TT00NN  MMIIXX))  

  

    SSiinnccee  oonnee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  rreepprreesseennttss  tthhee  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  oonnee  ccrreeww  

ddaayy  ooff  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  wwoorrkk  aaccttiivviittyy,,  tthhiirrttyy  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  rreepprreesseenntt  tthhiirrttyy  ddaayyss  ooff  wwoorrkk  oonn  tthhaatt  aaccttiivviittyy  

wwiitthhiinn  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  ddiissttrriicctt  aanndd  oonn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  rrooaadd  ssyysstteemm..  

    IImmmmeeddiiaatteellyy  pprriioorr  ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  ffiissccaall  yyeeaarr,,  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  wwiillll  

pprroovviiddee  eeaacchh  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  wwiitthh  tthhee  aannnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  pprrooggrraamm  ffoorr  tthhee  

ddiivviissiioonn,,  aanndd  ffoorr  eeaacchh  ddiissttrriicctt  iinn  tthhee  ddiivviissiioonn,,  sshhoowwiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  eeaacchh  

mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittyy..    TThhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  wwiillll  aallssoo  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tthhee  ddiivviissiioonn''ss  

aannnnuuaall  ssuuppppllyy  ooff  pprreepprriinntteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss..    TThhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  wwiillll  iissssuuee  tthhee  aannnnuuaall  

mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  pprrooggrraamm  aanndd  tthhee  aannnnuuaall  ssuuppppllyy  ooff  pprreepprriinntteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ttoo  tthhee  ddiissttrriiccttss  aass  

aauutthhoorriizzaattiioonn  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ppllaannnneedd  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  ffoorr  eeaacchh  ddiissttrriicctt..  

  

MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCoonnttrrooll  CCaatteeggoorriieess  
  

    SSoommee  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  aarree  eexxttrreemmeellyy  iimmppoorrttaanntt  aanndd  aass  mmuucchh  wwoorrkk  aass  iiss  nneeeeddeedd  

mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  eevveenn  iiff  tthhiiss  rreeqquuiirreess  ppeerrffoorrmmiinngg  mmoorree  tthhaann  tthhee  ppllaannnneedd  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk..    FFoorr  ssoommee  

aaccttiivviittiieess  oonnllyy  tthhee  ppllaannnneedd  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  aanndd  ffoorr  ootthheerrss,,  aa  cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee  ooff  

fflleexxiibbiilliittyy  eexxiissttss..  
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    IInn  oorrddeerr  ttoo  hheellpp  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthheessee  ddiiffffeerreenncceess,,  mmaaiinntteennaannccee  

wwoorrkk  iiss  ggrroouuppeedd  bbyy  ccaatteeggoorriieess  aanndd  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  aarree  aa  ddiiffffeerreenntt  ccoolloorr  ffoorr  eeaacchh  ccaatteeggoorryy  aass  sshhoowwnn  

bbeellooww::  

  

11..  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  GGrreeeenn  

22..  RROOUUTTIINNEE  LLIIMMIITTEEDD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  RReedd  

33..  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  YYeellllooww  

44..  OOVVEERRHHEEAADD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  OOrraannggee  

  

EEaacchh  ccaatteeggoorryy  iiss  ddeeffiinneedd  aass  ffoolllloowwss::  

  

11..  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  GGrreeeenn  

TThheessee  aaccttiivviittiieess  rreepprreesseenntt  eesssseennttiiaall  wwoorrkk  ooff  aa  hhiigghh  pprriioorriittyy  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  

wwhheenn  nneeeeddeedd,,  aanndd  iinn  tthhee  aammoouunnttss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  ddeeffiicciieennccyy..    TThheerree  aarree  nnoo  

qquuaannttiittyy  lliimmiittaattiioonnss  ffoorr  tthheessee  aaccttiivviittiieess  ssiinnccee  tthheeyy  aarree  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  

mmaaiinnttaaiinn  tthhee  hhiigghhwwaayyss  iinn  aa  ssaattiissffaaccttoorryy  ccoonnddiittiioonn..  TThhee  ppllaannnneedd  wwoorrkk  qquuaannttiittyy  iiss  aann  

eessttiimmaattee  ooff  aavveerraaggee  ccoonnddiittiioonnss..    IInn  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  yyeeaarr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  

nneeeeddeedd  mmaayy  bbee  ssoommeewwhhaatt  mmoorree  oorr  lleessss  tthhaann  iinnddiiccaatteedd..    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  

MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  rreeccooggnniizzeess  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  aanndd  pprroovviiddeess  ffoorr  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  

oovveerrrruunnss  oorr  uunnddeerrrruunnss  bbyy  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..    SSoommee  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddeedd  iinn  

tthhee  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  ccaatteeggoorryy  aarree  SSppoott  PPrreemmiixx  PPaattcchhiinngg,,  SSnnooww  aanndd  IIccee  

CCoonnttrrooll,,  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  MMaaiinntteennaannccee..      

22..  RROOUUTTIINNEE  LLIIMMIITTEEDD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  RReedd  

TThhiiss  ccaatteeggoorryy  iinncclluuddeess  aaccttiivviittiieess  ffoorr  wwhhiicchh  qquuaannttiittiieess  ooff  wwoorrkk  ccaann  bbee  eessttaabblliisshheedd  aanndd  

ffiirrmmllyy  aaddhheerreedd  ttoo..    FFoorr  eexxaammppllee,,  MMoowwiinngg  ccaann  bbee  sseett  aatt  tthhrreeee  ttiimmeess  yyeeaarrllyy,,  BBrriiddggee  

IInnssppeeccttiioonn  oonnccee  eevveerryy  ttwwoo  yyeeaarrss,,  aanndd  ssoo  oonn..    FFoorr  tthheessee  aaccttiivviittiieess,,  ccoonnttrrooll  ooff  wwoorrkk    

qquuaannttiittiieess  nnoorrmmaallllyy  wwiillll  bbee  eexxeerrcciisseedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ppllaannnneedd  wwoorrkk  uunniittss  aanndd  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  iissssuueedd..  

33..  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  YYeellllooww  

TThheessee  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  aarree  nnoott  uurrggeennttllyy  nneeeeddeedd..    TThhee  ppllaannnneedd  wwoorrkk  iiss  ddeessiirraabbllee,,  bbuutt    iitt  iiss  

nnoott  ccrriittiiccaall  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  ppllaannnneedd  wwoorrkk  bbee  ccoommpplleetteedd  dduurriinngg  aannyy  oonnee  yyeeaarr..      TThhee  

ppllaannnneedd  qquuaannttiittyy  rreepprreesseennttss  aann  aavveerraaggee  vvaalluuee  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ddeessiirreedd  lleevveell  

ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee..    AAccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  EErroossiioonn  CCoonnttrrooll,,  SShhoovveell  DDiittcchhiinngg,,  aanndd  

BBrruusshh  aanndd  TTrreeee  CCuuttttiinngg  aarree  iinn  tthhiiss  ccaatteeggoorryy..    AAllssoo  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ccaatteeggoorryy  aarree  

ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  rreeqquuiirree  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  

EEnnggiinneeeerr..    SSoommee  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddeedd  aarree  mmaajjoorr  rreeppaaiirrss  ooff  bbrriiddggeess  aanndd  MMiinnoorr  
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MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeennttss..    TThheessee  ttyyppeess  ooff  aaccttiivviittiieess  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoooorrddiinnaatteedd  wwiitthh  

tthhee  ttoottaall  hhiigghhwwaayy  iimmpprroovveemmeenntt  pprrooggrraamm..  

TThhiiss  ggrroouupp  ooff  aaccttiivviittiieess  pprroovviiddeess  fflleexxiibbiilliittyy  ----  tthhee  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk  mmaayy  bbee  eexxppaannddeedd  oorr  

rreedduucceedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  ttoo  mmeeeett  tthhee  vvaarriiaattiioonnss  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  ootthheerr  rroouuttiinnee  

aaccttiivviittiieess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  aaccttiivviittiieess..    TThhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  

tthheessee  ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  aarree  ccoonnttrroolllleedd  aatt  tthhee  ddiivviissiioonn  lleevveell  aanndd  iissssuueedd  ttoo  

tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerrss  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr..  

44..  OOVVEERRHHEEAADD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  --  OOrraannggee  

IInncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ccaatteeggoorryy  aarree  tthhoossee  sseerrvviiccee  aanndd  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  SSttrruuccttuurree  

AAtttteennddaanntt,,  WWeeiigghhiinngg  OOppeerraattiioonnss,,  SSttaannddbbyy  TTiimmee,,  TTrraaiinniinngg,,  aanndd  MMaatteerriiaallss  HHaannddlliinngg..    

TThhiiss  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd  bbuutt  iiss  nnoott  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssppeecciiffiicc  rrooaaddwwaayy  oorr  

ssttrruuccttuurree  eelleemmeennttss..    CCrreeww  ddaayy  ccaarrddss  aarree  uusseedd  pprriinncciippaallllyy  ttoo  rreeccoorrdd  wwoorrkk  rraatthheerr  tthhaann  

ccoonnttrrooll  tthhee  wwoorrkk  qquuaannttiittiieess..  

  

    BByy  aassssiiggnniinngg  eeaacchh  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  aaccttiivviittyy  ttoo  aa  wwoorrkk  ccoonnttrrooll  ccaatteeggoorryy  ggeenneerraall  ggrroouupp  

pprriioorriittyy  iiss  ggiivveenn  ttoo  aallll  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..    CCoolloorr  ccooddiinngg  tthhee  ccaarrddss  iiss  oonnllyy  aa  mmeeaannss  ooff  

iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ddiiffffeerreenntt  wwoorrkk  ccoonnttrrooll  ccaatteeggoorriieess..    MMaaiinntteennaannccee  ssuuppeerrvviissoorryy  ppeerrssoonnnneell  wwiillll  ffiinndd  tthheessee  

ggrroouuppiinnggss  iimmppoorrttaanntt  wwhheenn  sscchheedduulliinngg  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss  aatt  tthhee    

ffiieelldd  lleevveell..    TThhee  wwoorrkk  ccoonnttrrooll  ccaatteeggoorryy  ffoorr  eeaacchh  wwoorrkk  aaccttiivviittyy  iiss  sshhoowwnn  iinn  EExxhhiibbiitt  NNoo..  66--22..  

  

AAuutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  OOvveerrrruunnss  
  

    TThheeoorreettiiccaallllyy,,  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ffiissccaall  yyeeaarr  aallll  pprreepprriinntteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  wwiillll  hhaavvee  bbeeeenn  

uusseedd  aanndd  aallll  ppllaannnneedd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  wwiillll  hhaavvee  bbeeeenn  aaccccoommpplliisshheedd..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  

tthhiinnggss  ddoo  nnoott  aallwwaayyss  wwoorrkk  oouutt  aass  ppllaannnneedd,,  aanndd  pprroovviissiioonn  iiss  mmaaddee  ffoorr  aauutthhoorriizziinngg  aaddddiittiioonnaall  wwoorrkk  uunnddeerr  

cceerrttaaiinn  ccoonnddiittiioonnss..    OOvveerrrruunn  CCaarrddss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  aanndd  uunnppllaannnneedd  wwoorrkk  tthhaatt  iiss  nneecceessssaarryy..  
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  OOvveerrrruunn  ccaarrddss  aarree  iiddeennttiiccaall  iinn  ffoorrmmaatt  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  bbuutt  tthhee  wwoorrdd  OOVVEERRRRUUNN  iiss  

pprreepprriinntteedd  oonn  tthhee  bboorrddeerr  ooff  tthhee  ccaarrdd  ffoorr  eeaassiieerr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ((SSeeee  EExxhhiibbiitt  NNoo..  66--33..))    IItt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  

mmaannuuaallllyy  wwrriittee  iinn  tthhee  aaccttiivviittyy  nnaammee  aanndd  nnuummbbeerr,,  ccrreeww  ssiizzee,,  eettcc..  --  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwaass  pprreepprriinntteedd  oonn  

tthhee  oorriiggiinnaall  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss..  

  

AAuutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  OOtthheerr  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  
  

    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  aannnnuuaall  wwoorrkk  

pprrooggrraamm  aanndd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss,,  rreessuurrffaacciinngg,,  bbeetttteerrmmeenntt,,  aanndd  ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  pprroojjeecctt  wwoorrkk  wwiillll  bbee  

aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu..    TThhiiss  wwoorrkk  wwiillll  pprriimmaarriillyy  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  ssppeecciiaall  ddiivviissiioonn  ccrreewwss  

oorr  bbyy  ccoonnttrraacctt,,  aalltthhoouugghh  aaddddiittiioonnaall  eemmppllooyyeeeess  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  oonn  ssoommee  pprroojjeeccttss  ffrroomm  ddiissttrriicctt  ccrreewwss..  

  

SSppeecciiaall  MMaaiinntteennaannccee  PPrrooggrraamm  
  

    AAnn  aannnnuuaall  ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  iiddeennttiiffyyiinngg  ssppeecciiffiicc  rreessuurrffaacciinngg  aanndd  bbeetttteerrmmeenntt  

pprroojjeeccttss  sshhoouulldd  bbee  ddeevveellooppeedd  bbyy  eeaacchh  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr..    TThheessee  pprroojjeeccttss  aarree  nnoott  ttoo  

iinncclluuddee  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess..    EEaacchh  pprroojjeecctt  

ssuubbmmiissssiioonn  iiss  ttoo  iinnddiiccaattee  wwhheetthheerr  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  oorr  sshhoouulldd  

bbee  lleett  ttoo  ccoonnttrraacctt..    PPrrooggrraamm  ssuubbmmiissssiioonnss  aarree  ttoo  iinncclluuddee  eessttiimmaatteedd  rreessoouurrccee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  llaabboorr,,  

eeqquuiippmmeenntt,,  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  tthhee  sscchheedduulleedd  ttiimmee  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  wwoorrkk..    

    TThhee  ddiivviissiioonn  ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  aanndd  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDiirreeccttoorr..    SSppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  pprroojjeeccttss  ccaann  oonnllyy  bbee  

ppeerrffoorrmmeedd  iiff  ffuunnddss  aarree  aavvaaiillaabbllee  aafftteerr  aallll  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  ffuunnddeedd..  

    WWoorrkk  aauutthhoorriizzeedd  uunnddeerr  tthhee  rreessuurrffaacciinngg,,  bbeetttteerrmmeenntt,,  aanndd  ootthheerr  ddeessiiggnnaatteedd  pprrooggrraammss  wwiillll  

hhaavvee  aa  ssppeecciiffiicc  pprroojjeecctt  nnuummbbeerr  aassssiiggnneedd  pprriioorr  ttoo  wwoorrkk  aauutthhoorriizzaattiioonn..    WWoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  ffiieelldd  

mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  uunnddeerr  ssppeecciiffiicc  pprroojjeecctt  nnuummbbeerrss  wwiillll  bbee  rreeccoorrddeedd  aanndd  rreeppoorrtteedd  oonn  tthhee  ssppeecciiaall  

pprroojjeecctt  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  aass  eexxppllaaiinneedd  iinn  tthhee  WWOORRKK  RREEPPOORRTTIINNGG  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  mmaannuuaall..  

  

MMiinnoorr  MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeennttss  
  

    IInn  oorrddeerr  ttoo  uuttiilliizzee  aavvaaiillaabbllee  llaabboorr  tthhaatt  mmaayy  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  

oorr  ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  pprroojjeeccttss,,  mmiinnoorr  mmaaiinntteennaannccee  iimmpprroovveemmeenntt  wwoorrkk  wwiillll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr  aass  llaabboorr  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess  bbeeccoommee  aavvaaiillaabbllee..    TThhee  aammoouunntt  ooff  mmiinnoorr  mmaaiinntteennaannccee  iimmpprroovveemmeenntt  

wwoorrkk  wwiillll  bbee  eexxppaannddeedd  oorr  rreedduucceedd  ffrroomm  yyeeaarr  ttoo  yyeeaarr  ttoo  mmeeeett  vvaarriiaattiioonnss  eexxppeerriieenncceedd  iinn  rroouuttiinnee  

mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..  
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    TThhee  aannnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkllooaadd  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  uuttiilliizzee  aallll  rreeqquuiirreedd  llaabboorr..    WWhheenn  

oovveerrrruunn  ccaarrddss  aarree  iissssuueedd,,  aa  ccoorrrreessppoonnddiinngg  aammoouunntt  ooff  ppllaannnneedd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  mmuusstt  bbee  eelliimmiinnaatteedd  

ffrroomm  tthhee  wwoorrkkllooaadd..  

  

    TThhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  aappppllyy  ffoorr  aauutthhoorriizzaattiioonn  ooff  oovveerrrruunn  ccaarrddss::  

11..  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

IIff  mmoorree  wwoorrkk  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  mmiinniimmiizzee  ddeeffiicciieenncciieess,,  aaddddiittiioonnaall  ccaarrddss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  

wwiitthhoouutt  qquueessttiioonn..  

22..  RROOUUTTIINNEE  LLIIMMIITTEEDD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

OOrrddiinnaarriillyy,,  aaddddiittiioonnaall  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  wwiillll  nnoott  bbee  ggiivveenn  ffoorr  tthhiiss  wwoorrkk..    IIff  uunnuussuuaall  

ccoonnddiittiioonnss  pprreevveenntteedd  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  ppllaannnneedd  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  sscchheedduulleedd  ccrreeww  

ddaayyss,,  eexxttrraa  ccaarrddss  mmaayy  bbee  iissssuueedd  aafftteerr  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  ccoonnssuullttss  wwiitthh  tthhee  DDiivviissiioonn  

MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr,,  aanndd  iiff  iitt  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthhee  aaddddiittiioonnaall    wwoorrkk  iiss  nneecceessssaarryy..  

33..  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

TThhiiss  wwoorrkk  iiss  fflleexxiibbllee..    IIff  tthheerree  iiss  aann  oovveerrrruunn  ooff  ootthheerr  kkiinnddss  ooff  wwoorrkk,,  aallll  ooff  tthhee  ccaarrddss  ffoorr  tthhiiss  

wwoorrkk  ccaannnnoott  bbee  uusseedd..    IIff  tthhee  ppllaannnneedd  aammoouunntt  ooff  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  wwoorrkk  iiss  nnoott  

rreeqquuiirreedd,,  aauutthhoorriizzaattiioonn  mmaayy  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  ffoorr  

aaddddiittiioonnaall  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  wwoorrkk..  

44..  OOVVEERRHHEEAADD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

              AAddddiittiioonnaall  ccaarrddss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeccoorrdd  tthheessee  aaccttiivviittiieess..  
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CCRREEWW  DDAAYY  CCAARRDD  
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  RROOAADDWWAAYY  AANNDD  SSHHOOUULLDDEERR  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

660011  SSppoott  PPrreemmiixx  PPaattcchhiinngg        UUnnlliimmiitteedd  SSuupptt..        DDiisstt..  

660022  MMaajjoorr  PPrreemmiixx  PPaattcchhiinngg        LLiimmiitteedd    DDiisstt..        DDiisstt..  

660033  SSkkiinn  PPaattcchhiinngg          UUnnlliimmiitteedd  SSuupptt..        DDiisstt..  

660044  SSttrriipp  PPaattcchhiinngg          LLiimmiitteedd    DDiisstt..    DDiisstt..  

660055  CCrraacckk  SSeeaalliinngg  CCoonnccrreettee  PPaavveemmeenntt    UUnnlliimmiitteedd  SSuupptt..      DDiivv..  

660066  CCrraacckk  SSeeaalliinngg  AAsspphhaalltt  PPaavveemmeenntt    UUnnlliimmiitteedd  SSuupptt..      DDiisstt..  

660077  PPaavveemmeenntt  PPllaanniinngg        LLiimmiitteedd    DDiivv..      DDiivv..  

660088  BBllaaddiinngg  UUnnppaavveedd  SShhoouullddeerrss      LLiimmiitteedd    SSuupptt..      DDiisstt..  

660099  SSppoott  PPaattcchhiinngg  UUnnppaavveedd  SShhoouullddeerrss    LLiimmiitteedd    SSuupptt..      DDiisstt..  

661100  CClliippppiinngg  UUnnppaavveedd  SShhoouullddeerrss      SSppeecc..  AAuutthh..  DDiisstt..      DDiisstt..  

661111  CClleeaanniinngg  CCoonnccrreettee  JJooiinnttss      UUnnlliimmiitteedd  DDiivv..      DDiivv..  

661122  JJooiinntt  SSeeaalliinngg          UUnnlliimmiitteedd  DDiivv..      DDiivv..  

661133  CCoonnccrreettee  PPaavveemmeenntt  RReeppaaiirr      UUnnlliimmiitteedd  DDiivv..      DDiivv..  

661144  OOtthheerr  RRooaaddwwaayy  aanndd  SShhoouullddeerr  MMaaiinntteennaannccee  LLiimmiitteedd    DDiisstt..      DDiisstt..  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  DDRRAAIINNAAGGEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

661155  PPaattrrooll  DDiittcchhiinngg          LLiimmiitteedd    SSuupptt..      DDiisstt..  

661166  SShhoovveell  DDiittcchhiinngg  SSppeecc..          AAuutthh..    DDiisstt..      DDiisstt..  

661177  CClleeaanniinngg  MMiinnoorr  DDrraaiinnaaggee  SSttrruuccttuurreess    LLiimmiitteedd    SSuupptt..      DDiisstt..  

661188  RReeppaaiirriinngg  MMiinnoorr  DDrraaiinnaaggee  SSttrruuccttuurreess    LLiimmiitteedd    DDiisstt..      DDiisstt..  

662244  OOtthheerr  DDrraaiinnaaggee  MMaaiinntteennaannccee      LLiimmiitteedd    DDiisstt..      DDiisstt..  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  RROOAADDSSIIDDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

662255  MMoowwiinngg                                    LLiimmiitteedd      SSuupptt..        DDiisstt..  

662266  HHeerrbbiicciiddee  TTrreeaattmmeenntt            LLiimmiitteedd    DDiisstt..        DDiisstt  

662277  BBrruusshh  aanndd  TTrreeee  CCuuttttiinngg        SSppeecc..  AAuutthh..  DDiisstt..    DDiisstt..  

662288  EErroossiioonn  CCoonnttrrooll          SSppeecc..  AAuutthh..  DDiisstt..    DDiisstt..  

662299  SSppoott  LLiitttteerr  PPiicckkuupp                                UUnnlliimmiitteedd  SSuupptt..    DDiisstt..  

663300  FFuullll  WWiiddtthh  LLiitttteerr  PPiicckkuupp                  LLiimmiitteedd      SSuupptt..    DDiisstt..  
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  RROOAADDSSIIDDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  ((CCoonntt’’dd..))  

663311  SSppoott  HHeerrbbiicciiddee  TTrreeaattmmeenntt      LLiimmiitteedd    DDiisstt..    DDiisstt..  

663344  OOtthheerr  RRooaaddssiiddee                              LLiimmiitteedd    DDiisstt..    DDiisstt..  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  TTRRAAFFFFIICC  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

663355  SSiiggnn  MMaaiinntteennaannccee                            UUnnlliimmiitteedd      DDiisstt..    DDiisstt..  

663366  CCeenntteerrlliinnee  aanndd  EEddggeelliinnee  PPaaiinnttiinngg    LLiimmiitteedd      DDiivv..    DDiivv..  

663377  PPaavveemmeenntt  MMeessssaaggee  PPaaiinnttiinngg      LLiimmiitteedd      DDiivv..    DDiivv..  

663388  GGuuaarrddrraaiill  MMaaiinntteennaannccee            UUnnlliimmiitteedd  DDiisstt..    DDiisstt..  

663399  TTrraaffffiicc  SSiiggnnaall  MMaaiinntteennaannccee                            UUnnlliimmiitteedd  DDiivv..      DDiivv..  

664444  OOtthheerr  TTrraaffffiicc  OOppeerraattiioonnss        LLiimmiitteedd    DDiisstt..    DDiisstt..  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  SSTTRRUUCCTTUURREE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

664455  BBrriiddggee  CClleeaanniinngg          LLiimmiitteedd    DDiisstt..    DDiisstt..  

664466  BBrriiddggee  PPaaiinnttiinngg          LLiimmiitteedd          DDiivv..    DDiivv..  

664477  MMiinnoorr  RReeppaaiirrss  ooff  BBrriiddggeess                            UUnnlliimmiitteedd  DDiisstt..    DDiisstt..  

664488  MMaajjoorr  RReeppaaiirrss  ooff  BBrriiddggeess                            SSppeecc..  AAuutthh..  DDiisstt..    DDiisstt..  

664499  MMoovvaabbllee  SSppaann  OOppeerraattiioonn  &&  MMaaiinntteennaannccee    UUnnlliimmiitteedd      DDiivv..        DDiivv..  

665500  TTuunnnneell  OOppeerraattiioonn  aanndd  MMaaiinntteennaannccee    UUnnlliimmiitteedd  DDiivv..        DDiivv..  

665544  OOtthheerr  SSttrruuccttuurree  MMaaiinntteennaannccee      LLiimmiitteedd          DDiisstt..    DDiisstt..  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  MMIINNOORR  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS  

665566  OOtthheerr  RRooaaddwwaayy//SShhoouullddeerr  IImmpprroovveemmeennttss    SSppeecc..  AAuutthh..  DDiivv..    DDiivv..  

665577  RRooaaddssiiddee  IImmpprroovveemmeennttss      SSppeecc..  AAuutthh..  DDiivv..    DDiivv..  

665588  DDrraaiinnaaggee  IImmpprroovveemmeennttss                  SSppeecc..  AAuutthh..  DDiivv..    DDiivv..  

665599  TTrraaffffiicc  OOppeerraattiioonnss  IImmpprroovveemmeennttss    SSppeecc..  AAuutthh..  DDiivv..    DDiivv..  

666644  OOtthheerr  IImmpprroovveemmeennttss                      SSppeecc..  AAuutthh..  DDiivv..    DDiivv..  
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  WWIINNTTEERR  AANNDD  EEMMEERRGGEENNCCYY  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

666655  SSnnooww  aanndd  IIccee  CCoonnttrrooll            UUnnlliimmiitteedd  SSuupptt..    DDiisstt..  

666666              EEmmeerrggeennccyy  MMaaiinntteennaannccee      UUnnlliimmiitteedd  SSuupptt..    DDiisstt..  
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  SSEERRVVIICCEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

667700  IInnssttaalllliinngg  DDrriivveewwaayy  PPiippeess        OOvveerrhheeaadd        DDiisstt..    DDiisstt..  

667711  WWoorrkk  ffoorr  OOtthheerr  SSHHDD  UUnniittss                      OOvveerrhheeaadd    DDiivv..    DDiisstt..  

667722  SSttaattee  IInnssttiittuuttiioonn  WWoorrkk                OOvveerrhheeaadd    DDiisstt..    DDiisstt..  

667733  TTrruucckk  WWeeiigghhiinngg  OOppeerraattiioonnss      OOvveerrhheeaadd  DDiivv..    DDiivv..  

667744  RReesstt  AArreeaa  MMaaiinntteennaannccee                              OOvveerrhheeaadd  DDiisstt..    DDiisstt..  

667755  BBrriiddggee  IInnssppeeccttiioonn          OOvveerrhheeaadd  DDiivv..            DDiivv..  &&    SSttaattee  

667799  OOtthheerr  SSeerrvviiccee  AAccttiivviittiieess        OOvveerrhheeaadd  DDiisstt..        DDiisstt..    
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668800  MMaatteerriiaallss  HHaannddlliinngg  aanndd  SSttoorraaggee                  OOvveerrhheeaadd      DDiisstt..  DDiisstt..  

668811  EEqquuiippmmeenntt  TTrraannssffeerr                                    OOvveerrhheeaadd  DDiisstt..  DDiisstt..  

668822  EEqquuiippmmeenntt  SSeerrvviiccee  aanndd  RReeppaaiirr        OOvveerrhheeaadd        DDiisstt..  DDiisstt..  

668833  SSttaannddbbyy  TTiimmee            OOvveerrhheeaadd      DDiivv..  &&  DDiisstt..  BBootthh  

668844  TTrraaiinniinngg            OOvveerrhheeaadd      DDiivv..  &&  DDiisstt..  BBootthh  

668855  MMaatteerriiaallss  HHaannddlliinngg  aanndd  SSttoorraaggee--DDWW      OOvveerrhheeaadd  DDiivv..  DDiivv..  

668866  EEqquuiippmmeenntt  TTrraannssffeerr          OOvveerrhheeaadd  DDiivv..  DDiivv..  

668877  EEqquuiippmmeenntt  SSeerrvviiccee  aanndd  RReeppaaiirr--DDWW      OOvveerrhheeaadd  DDiivv..  DDiivv..  

668888  OOtthheerr  OOvveerrhheeaadd//SSuuppppoorrtt  AAccttiivviittiieess      OOvveerrhheeaadd  DDiivv..  DDiivv..  
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WWOORRKK  SSCCHHEEDDUULLIINNGG  
  

    TThhee  aannnnuuaall  wwoorrkk  pprrooggrraamm  iiddeennttiiffiieess  tthhee  eessttiimmaatteedd  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk,,  bbyy  mmaaiinntteennaannccee  

aaccttiivviittyy,,  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ppllaannnneedd  ffoorr  eeaacchh  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt..    IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  

EEnnggiinneeeerr  aanndd  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ttoo  mmaakkee  wwoorrkk  aassssiiggnnmmeennttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eessttaabblliisshheedd  sscchheedduulliinngg  ccrriitteerriiaa  iinn  

oorrddeerr  ttoo  bbaallaannccee  tthhee  wwoorrkkllooaadd  aanndd  aaccccoommpplliisshh  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  oobbjjeeccttiivveess  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  

eeccoonnoommiiccaallllyy..  

  

CCrreeww  DDaayy  CCaarrddss  
  

    AAfftteerr  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  aanndd  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ssuupppplliieess  ooff  ccrreeww  ddaayy  

ccaarrddss,,  tthheeyy  aarree  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  sscchheedduulliinngg  tthhee  kkiinnddss  aanndd  aammoouunnttss  ooff  wwoorrkk  iinnddiiccaatteedd..    TThhee  

ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  rreepprreesseenntt  tthhee  ppllaannnneedd  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeww  ddaayyss  ooff  wwoorrkk  ttoo  bbee  sscchheedduulleedd,,  ssiinnccee  eeaacchh  ccaarrdd  

rreepprreesseennttss  oonnee  ccrreeww  ddaayy..    BBuutt  sscchheedduulliinngg  aallssoo  rreeqquuiirreess  aannsswweerrss  ttoo  tthheessee  tthhrreeee  qquueessttiioonnss::  

  

∗∗  WWhheenn  sshhaallll  tthhee  wwoorrkk  bbee  ppeerrffoorrmmeedd??  

∗∗  WWhheerree  sshhaallll  tthhee  wwoorrkk  bbee  ppeerrffoorrmmeedd??  

∗∗  WWhhoo  sshhaallll  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  ddoo  tthhee  wwoorrkk??  

  

    GGuuiiddeess  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  sscchheedduulliinngg,,  wwhhiicchh  hheellpp  ttoo  aannsswweerr  tthheessee  qquueessttiioonnss,,  aarree  pprreesseenntteedd  iinn  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeccttiioonnss..  

  

MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr  ((WWhheenn))  
  

    SSoommee  kkiinnddss  ooff  wwoorrkk  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oonnllyy  dduurriinngg  cceerrttaaiinn  ttiimmee  ppeerriiooddss..    SSoommee  wwoorrkk  

ccaann  bbeesstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  dduurriinngg  cceerrttaaiinn  ppeerriiooddss  bbuutt  ccaann  bbee  sshhiifftteedd  sslliigghhttllyy  oonnee  wwaayy  oorr  tthhee  ootthheerr..    SSoommee  

wwoorrkk  ccaann  bbee  ddoonnee  aallmmoosstt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

    TThheessee  sseeaassoonnaall  vvaarriiaattiioonnss  iinn  wwoorrkk,,  aanndd  tthhee  ddiiffffeerreenntt  cchhooiicceess  ooff  wwoorrkk  aatt  cceerrttaaiinn  ttiimmeess,,  

ccaann  mmaakkee  aa  bbiigg  ddiiffffeerreennccee  iinn  uunniiffoorrmmllyy  ddiissttrriibbuuttiinngg  tthhee  wwoorrkkllooaadd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  bbeesstt  

uussee  ooff  llaabboorr  rreessoouurrcceess..  
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    AA  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ffoorr  eeaacchh  mmaannaaggeemmeenntt  uunniitt  ttoo  hheellpp  

aannsswweerr  tthhee  qquueessttiioonn..    ""WWhheenn  sshhaallll  tthhee  wwoorrkk  bbee  ppeerrffoorrmmeedd??""    ((SSeeee  yyoouurr  ccooppyy  ooff  tthhee  MMMM--660033  

MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr..))  

  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr  lliissttss,,  bbyy  aaccttiivviittyy  aanndd  mmoonntthh,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeww  ddaayyss  

ooff  wwoorrkk  tthhaatt  nnoorrmmaallllyy  sshhoouulldd  bbee  sscchheedduulleedd..    IIff,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  55  ddaayyss  ooff  AAccttiivviittyy  660033,,  SSkkiinn  PPaattcchhiinngg,,  aarree  

lliisstteedd  oonn  tthhee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr  ffoorr  OOccttoobbeerr,,  55  ddaayyss  ooff  tthhiiss  aaccttiivviittyy  aarree  ppllaannnneedd  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  OOccttoobbeerr  --  

aanndd  tthheerree  wwiillll  bbee  55  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  wwiitthh  tthhee  mmoonntthh  ""OOccttoobbeerr""  pprreepprriinntteedd  iinn  tthhee  uuppppeerr  rriigghhtt  hhaanndd  ccoorrnneerr..    

TThheessee  ffiivvee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  dduurriinngg  tthhee  mmoonntthh  ooff  OOccttoobbeerr..  

  

    EEmmeerrggeennccyy  aaccttiivviittiieess  aanndd  oovveerrhheeaadd  aanndd  sseerrvviiccee  aaccttiivviittiieess  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  tthhrroouugghhoouutt  

tthhee  yyeeaarr  aass  tthhee  nneeeedd  aarriisseess;;  tthheerreeffoorree,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ppllaannnneedd  ffoorr  tthheessee  aaccttiivviittiieess  aarree  

ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  mmoonntthh  oorr  mmoonntthhss  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  ccoouulldd  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..  

  

    TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ppllaannnneedd  ccrreeww  ddaayyss  ooff  wwoorrkk  ffoorr  eeaacchh  ddiissttrriicctt  rreepprreesseennttss  aa  bbaallaanncceedd  

eemmppllooyyeeee  wwoorrkkllooaadd  ffoorr  tthhee  ddiissttrriicctt..    TThhee  wwoorrkkllooaadd  hhaass  bbeeeenn  bbaallaanncceedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  ssoo  tthhaatt  tthhee  

ssaammee  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreeqquuiirreedd  eeaacchh  mmoonntthh  ttoo  ppeerrffoorrmm  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk..    TThheerreeffoorree,,  

tthhee  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr  sshhoouulldd  bbee  ffoolllloowweedd  aass  cclloosseellyy  aass  ppoossssiibbllee  wwhheenn  sscchheedduulliinngg,,  ssiinnccee  

ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  tthhee  ccaalleennddaarr  ccaann  ccaauussee  aa  vvaarriiaattiioonn  iinn  wwoorrkkllooaadd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  aanndd  mmaayy  rreessuulltt  iinn  

iinneeffffiicciieenntt  uussee  ooff  aavvaaiillaabbllee  eemmppllooyyeeeess..  

  

    IIff  aaddddiittiioonnaall  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  iiss  aauutthhoorriizzeedd  aanndd  oovveerrrruunn  ccaarrddss  aarree  iissssuueedd,,  aa  

ccoorrrreessppoonnddiinngg  aammoouunntt  ooff  ppllaannnneedd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  mmuusstt  bbee  eelliimmiinnaatteedd  ffrroomm  tthhee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr..  

  

DDaaiillyy  MMaaiinntteennaannccee  NNeeeeddss  ((WWhheerree))  
  

    DDeecciissiioonnss  aass  ttoo  wwhheerree  ddaayy--ttoo--ddaayy  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  uussuuaallllyy  wwiillll  bbee  

mmaaddee  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt..    TToo  mmaakkee  eeffffeeccttiivvee  ddeecciissiioonnss,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  aatt  aallll  

ttiimmeess  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ccoonnddiittiioonn  ooff  rrooaaddss  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriicctt..    TThhiiss  mmeeaannss  ffrreeqquueenntt  iinnssppeeccttiioonn  iiss  nneecceessssaarryy..  

  

    PPeerriiooddiicc  iinnssppeeccttiioonn  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  wwiillll  rreevveeaall  aaddddiittiioonnaall  

llooccaattiioonnss  wwhheerree  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  iiss  nneeeeddeedd..    TThhee  nneeeedd  ffoorr  wwoorrkk  aallssoo  mmaayy  bbee  oobbsseerrvveedd  bbyy  ootthheerrss  aanndd  

ccaalllleedd  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr..  
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MMaaiinntteennaannccee  NNeeeeddeedd  aanndd  CCoonnddiittiioonn  RReeppoorrtt  
  

    MMaaiinntteennaannccee  NNeeeeddeedd  aanndd  CCoonnddiittiioonn  RReeppoorrttss  aarree  pprroovviiddeedd  ttoo  rreeccoorrdd  ssoommee  mmaaiinntteennaannccee  

ddeeffiicciieenncciieess  aass  tthheeyy  aarree  oobbsseerrvveedd  oorr  ccaalllleedd  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell..    TThheessee  rreeppoorrttss  

sseerrvvee  aass  rreemmiinnddeerrss  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  aanndd  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  wwhheerree  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  mmaayy  

nneeeedd  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..    EExxhhiibbiitt  NNoo..  77--11  iilllluussttrraatteess  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  NNeeeeddeedd  aanndd  CCoonnddiittiioonn  RReeppoorrtt  aanndd  

hhooww  iitt  iiss  uusseedd  ttoo  rreeccoorrdd  nneeeeddeedd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk..  

  

OOtthheerr  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  
  

    DDeecciissiioonnss  aass  ttoo  wwhheerree  ttoo  ppeerrffoorrmm  bbeetttteerrmmeennttss,,  ssppeecciiaall  aauutthhoorriittyy  wwoorrkk,,  aanndd  cceerrttaaiinn  ootthheerr  

rroouuttiinnee  aaccttiivviittiieess  uussuuaallllyy  wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aann  aannnnuuaall  iinnssppeeccttiioonn  ooff  tthhee  rrooaadd  ssyysstteemm  bbyy  tthhee  

DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  oorr  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr..    IInn  ssoommee  ccaasseess,,  tthhee  eexxppeerrttiissee  ooff  ootthheerr  DDeeppaarrttmmeenntt  

BBuurreeaauuss,,  ssuucchh  aass  DDeessiiggnn  oorr  BBrriiddggee,,  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  bbeetttteerrmmeennttss..    

BBaasseedd  oonn  tthheessee  ddeecciissiioonnss,,  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  wwiillll  pprroovviiddee  gguuiiddaannccee  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ffoorr  

sscchheedduulliinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  wwoorrkk..  

  

SScchheedduulliinngg  RReessppoonnssiibbiilliittyy  
  

    RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  sscchheedduulliinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  ssppeecciiffiicc  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  aarree  

aassssiiggnneedd  ttoo  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  ppeerrssoonnnneell..    GGeenneerraall  gguuiiddeess  aarree::  

  

∗∗  DDiivviissiioonn  RReessppoonnssiibbiilliittyy::    ddiivviissiioonn--wwiiddee  ssppeecciiaalliizzeedd  ttaasskkss  --  wwoorrkk  bbyy  ddiivviissiioonn--wwiiddee  ccrreewwss  

ppeerrffoorrmmiinngg  ssuucchh  aaccttiivviittiieess  aass  CCeenntteerrlliinnee  PPaaiinnttiinngg,,  MMaajjoorr  BBrriiddggee  RReeppaaiirrss,,  aanndd  MMiinnoorr  

MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeennttss..      

∗∗  DDiissttrriicctt  RReessppoonnssiibbiilliittyy::    cceerrttaaiinn  ssppeecciiaall  aauutthhoorriittyy  wwoorrkk  aanndd  ssppeecciiaalliizzeedd  wwoorrkk  ssuucchh  aass  

MMaajjoorr  PPrreemmiixx  PPaattcchhiinngg  aanndd  SSiiggnn  MMaaiinntteennaannccee..  

∗∗  SSuuppeerriinntteennddeenntt  RReessppoonnssiibbiilliittyy::  ddaayy--ttoo--ddaayy  ggeenneerraall  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  

ddiissttrriicctt  lleevveell  ccrreewwss..  

  

    SScchheedduulliinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  ttyyppee  ooff  ccrreeww  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  eeaacchh  aaccttiivviittyy  aarree  ssuummmmaarriizzeedd  

iinn  EExxhhiibbiitt  NNoo..  66..22..  
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SScchheedduulliinngg  wwiitthh  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss  
  

  WWhheenn  aassssiiggnniinngg  eemmppllooyyeeeess  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  aaccttiivviittyy,,  tthhee  ccrreeww  ssiizzee  sshhoowwnn  iinn  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  

SSttaannddaarrdd  aanndd  oonn  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  eexxcceeeeddeedd..    OOnnllyy  uunnddeerr  uunnuussuuaall  ccoonnddiittiioonnss  sshhoouulldd  aa  

ddiiffffeerreenntt  ssiizzee  ccrreeww  bbee  uusseedd..    RReeaassoonnss  ffoorr  vvaarryyiinngg  ccrreeww  ssiizzeess  mmiigghhtt  bbee  lleennggtthh  ooff  hhaauull,,  ttrraaffffiicc  ccoonnddiittiioonnss,,  

aanndd  ssaaffeettyy..  

  

SScchheedduulliinngg  wwiitthh  CCrreeww  DDaayy  CCaarrddss  
  

    TThhee  mmoonntthh  iinn  wwhhiicchh  wwoorrkk  nnoorrmmaallllyy  sshhoouulldd  bbee  sscchheedduulleedd,,  aass  sshhoowwnn  oonn  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  

WWoorrkk  CCaalleennddaarr,,  iiss  pprreepprriinntteedd  iinn  tthhee  uuppppeerr  rriigghhtt  hhaanndd  ccoorrnneerr  ooff  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd..    BByy  sscchheedduulliinngg  aallll  

ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  iinn  tthhee  mmoonntthh  iinnddiiccaatteedd,,  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  wwiillll  bbee  bbaallaanncciinngg  hhiiss  wwoorrkkllooaadd  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  

ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ppeerriiooddss  ooff  eexxttrreemmeellyy  hheeaavvyy  wwoorrkkllooaaddss  oorr  ppeerriiooddss  wwiitthh  vveerryy  lliittttllee  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

ttoo  ddoo..    IIff  tthheerree  iiss  aann  uunnddeerrrruunn  ooff  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  aaccttiivviittiieess,,  nneeeeddeedd  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  wwoorrkk  

oorr  aapppprroovveedd  mmaaiinntteennaannccee  iimmpprroovveemmeenntt  wwoorrkk  mmaayy  bbee  sscchheedduulleedd..    TThhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  wwiillll  aaiidd  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  iinn  sseelleeccttiinngg  tthhee  pprrooppeerr  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess..  

  

IIIInncclleemmeenntt  WWeeaatthheerr  SScchheedduulliinngg  
  

    SSoommee  ttyyppeess  ooff  wwoorrkk  ccaannnnoott  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  uunnddeerr  bbaadd  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss..    

SSuuppeerriinntteennddeennttss  sshhoouulldd  eexxppeecctt  tthhiiss  ttoo  hhaappppeenn  ooccccaassiioonnaallllyy  aanndd  sshhoouulldd  hhaavvee  pprreeppaarreedd  aa  lliisstt  ooff  kkiinnddss  ooff  

wwoorrkk  aanndd  wwoorrkk  llooccaattiioonnss  tthhaatt  ccaann  bbee  ssuubbssttiittuutteedd  ffoorr  tthhee  sscchheedduulleedd  wwoorrkk,,  uussiinngg  aapppprroopprriiaattee  ccrreeww  ddaayy  

ccaarrddss..    IIff  iitt  iiss  rraaiinniinngg  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  oorr  tthheerree  iiss  rreeaassoonnaabbllee  cceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  iitt  wwiillll  rraaiinn,,  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  

ttiimmee  wwaasstteedd  wwoonnddeerriinngg  ""WWhhaatt  ccaann  II  ddoo  ttooddaayy??""  

  

DDaaiillyy  WWoorrkk  AAssssiiggnnmmeennttss  oonn  CCrreeww  DDaayy  CCaarrdd  ((WWhhoo))  
  

    TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhoouulldd  uussee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess  wwhheenn  mmaakkiinngg  ddaaiillyy  wwoorrkk  

aassssiiggnnmmeennttss  oonn  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss::  

  

11..  DDAAIILLYY  OOVVEERRHHEEAADD  SSUUMMMMAARRYY..    PPrreeppaarree  aann  oovveerrhheeaadd  ccaarrdd  bbyy  rreeccoorrddiinngg    

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddaattaa::  

aa))  DDiivviissiioonn  nnuummbbeerr,,  ddiissttrriicctt  nnuummbbeerr,,  aanndd  ddiissttrriicctt  nnaammee,,  

bb))  DDaattee,,  

cc))  CCoouunnttyy  nnaammee  aanndd  nnuummbbeerr,,  
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dd))    NNaammeess  ooff  eemmppllooyyeeeess  aassssiiggnneedd  ttoo  EEqquuiippmmeenntt  TTrraannssffeerr,,  EEqquuiippmmeenntt  

SSeerrvviiccee//RReeppaaiirr,,  SSttaannddbbyy,,  TTrraaiinniinngg,,  LLeeaavvee  oorr  CCoommppeennssaattoorryy  TTiimmee,,  

ee))  RReeccoorrdd  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  nnuummbbeerr,,  ddeessccrriippttiioonn,,  aanndd  ccooddee  ffoorr  aannyy  eeqquuiippmmeenntt  rreeqquuiirreedd  

ffoorr  tthheessee  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess..  

  

22..  EEMMEERRGGEENNCCYY  WWOORRKK..    AAssssiiggnn  llaabboorr  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  eemmeerrggeennccyy    

aaccttiivviittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss,,  oorr  aass  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  

EEnnggiinneeeerr  oorr  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr..    OOnn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  

ffoorr  eeaacchh  eemmeerrggeennccyy  aaccttiivviittyy,,  ffiillll  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  ppeerrssoonn  aassssiiggnneedd  ttoo  ddiirreecctt  tthhee    wwoorrkk,,  

tthhee  ddaattee,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess''  nnaammeess..    RReeccoorrdd  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  nnuummbbeerr  ffoorr  eeaacchh  ppiieeccee  ooff  

eeqquuiippmmeenntt  aassssiiggnneedd..  

  

33..  SSCCHHEEDDUULLEEDD  WWOORRKK..    WWhheenn  tthheerree  aarree  nnoo  eemmeerrggeenncciieess  oorr  wwhheenn  mmaannppoowweerr    

rreemmaaiinnss  aafftteerr  ssaattiissffyyiinngg  eemmeerrggeenncciieess,,  aassssiiggnn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  mmaannppoowweerr  aanndd  

eeqquuiippmmeenntt  ttoo  aaccttiivviittiieess  sscchheedduulleedd..    AAssssiiggnnmmeennttss  ffoorr  aaccttiivviittiieess  sscchheedduulleedd  ffoorr  ssppeecciiffiicc  

ddaayyss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ffiirrsstt..    CCoonnttiinnuuee  ttoo  mmaakkee  wwoorrkk  aassssiiggnnmmeennttss  uunnttiill  aallll  aavvaaiillaabbllee  

ppeerrssoonnnneell  hhaavvee  aann  aassssiiggnneedd  ttaasskk  ffoorr  tthhee  ddaayy..  

  

OOnn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  ffoorr  eeaacchh  sscchheedduulleedd  wwoorrkk  aaccttiivviittyy,,  ffiillll  iinn  tthhee  nnaammee  

ooff  tthhee  ppeerrssoonn  aassssiiggnneedd  ttoo  ddiirreecctt  tthhee  wwoorrkk,,  tthhee  ddaattee,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess''  nnaammeess..  RReeccoorrdd  

tthhee  eeqquuiippmmeenntt  nnuummbbeerr  ffoorr  eeaacchh  ppiieeccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aassssiiggnneedd..  

  

    TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  aa  ccaarreeffuull  sseelleeccttiioonn  ooff  sscchheedduulleedd  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  iinn  

oorrddeerr  ttoo  bbaallaannccee  ccrreeww  aassssiiggnnmmeennttss  wwiitthh  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmeenn  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhaatt  ddaayy..    RRaatthheerr  tthhaann  oovveerrssttaaffff  

aa  ccrreeww,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhoouulldd  cchhoooossee  aalltteerrnnaattee  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  wwiillll  uuttiilliizzee  tthhee  ppeerrssoonnnneell  mmoorree  

eeffffeeccttiivveellyy..  

  

    DDeettaaiilleedd  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  uussee  ooff  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  aanndd  tthhee  ddaaiillyy  

oovveerrhheeaadd  aanndd  ssuummmmaarryy  ccaarrdd  mmaayy  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  WWOORRKK  RREEPPOORRTTIINNGG  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  mmaannuuaall..  

  

SScchheedduulliinngg  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  SSuummmmaarriizzeedd  
  

    TToo  ssuummmmaarriizzee,,  tthhee  sscchheedduulliinngg  pprroocceedduurreess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ppeerrssoonnss  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  sscchheedduulliinngg  aarree::  

  

  

11..  BBUURREEAAUU  OOFF  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
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aa))  PPrreeppaarreess  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr..  

bb))  IIssssuueess  aannnnuuaall  ssuuppppllyy  ooff  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ttoo  eeaacchh  ddiivviissiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  

MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr..    CCrreeww  ddaayy  ccaarrddss  sshhoouulldd  bbee  iissssuueedd  ttoo  eeaacchh  ddiivviissiioonn  

pprriioorr  ttoo  OOccttoobbeerr  11sstt  ((ttaarrggeett  ddaattee..))  

cc))  IIssssuueess  aannnnuuaall  ssuuppppllyy  ooff  mmaaiinntteennaannccee  oovveerrhheeaadd  ccaarrddss,,  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  ccrreeww  ddaayy  

ccaarrddss,,  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ttoo  eeaacchh  ddiivviissiioonn..  

  

22..  DDIIVVIISSIIOONN  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  EENNGGIINNEEEERR  

aa))  IIssssuueess  aannnnuuaall  ssuuppppllyy  ooff  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ttoo  eeaacchh  ddiissttrriicctt  bbyy  

OOccttoobbeerr  11sstt  ffoorr  aauutthhoorriizzeedd  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  bbaasseedd  oonn  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  

CCaalleennddaarr..  

bb))  AAssssiissttss  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerrss  iinn  ddeecciiddiinngg  oonn  nneeeeddeedd  mmaaiinntteennaannccee  iimmpprroovveemmeennttss  

wwiitthhiinn  tthheeiirr  ddiissttrriiccttss..    AApppprroovveess  aanndd  aauutthhoorriizzeess  wwoorrkk  oonn  ssppeecciiffiicc  iimmpprroovveemmeennttss,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  aavvaaiillaabbllee  ffuunnddiinngg..  

cc))  IIssssuueess  aapppprroovveedd  ssppeecciiaall  aauutthhoorriittyy  aanndd  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ttoo  tthhee  

DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr..  

  

33..  SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT  FFOORR  DDIIVVIISSIIOONNWWIIDDEE  CCRREEWWSS  

aa))  IIssssuueess  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ttoo  ddiivviissiioonn  ccrreeww  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  

aaccttiivviittiieess,,  aapppprroovveedd  ssppeecciiaall  aauutthhoorriittyy,,  bbeetttteerrmmeenntt,,  oorr  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  wwoorrkk  wwhhiicchh  

hhaass  bbeeeenn  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr..  

bb))  AArrrraannggeess  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  eemmppllooyyeeeess  oorr  eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  ddiissttrriicctt  ccrreewwss  wwhheenn  

nneecceessssaarryy..  

  

44..  DDIISSTTRRIICCTT  EENNGGIINNEEEERR  

aa))  IInnssppeeccttss  rrooaaddss  ppeerriiooddiiccaallllyy  aanndd  pprreeppaarreess  aa  lliissttiinngg  ooff  mmaaiinntteennaannccee  nneeeeddeedd  aanndd  

rrooaadd  ccoonnddiittiioonn..  

bb))  RReevviieewwss    tthhee  sscchheedduulliinngg  ooff  ppeerrssoonnnneell  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  wwiitthh  DDiissttrriicctt  

SSuuppeerriinntteennddeenntt..  

cc))  AArrrraannggeess  ppeerrssoonnnneell  oorr  eeqquuiippmmeenntt  ttrraannssffeerrss  ttoo  oorr  ffrroomm  ddiivviissiioonn  aanndd  ootthheerr  ddiissttrriicctt  

ccrreewwss  wwhheenn  nneecceessssaarryy..  

dd))  IIssssuueess  ccaarrddss  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  ccrreewwss  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  ccaappaacciittyy  ffoorr  mmiinnoorr  

mmaaiinntteennaannccee  iimmpprroovveemmeennttss  aanndd  ssppeecciiaall  aauutthhoorriittyy  wwoorrkk..  

ee))  PPeerriiooddiiccaallllyy  rreevviieewwss  ddiissttrriicctt  sscchheedduulleess,,  aaccccoommpplliisshhmmeennttss,,  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  wwiitthh  

DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr..  

  

55..  DDIISSTTRRIICCTT  SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

77  

aa))  IInnssppeeccttss  rrooaaddss  ppeerriiooddiiccaallllyy  aanndd  pprreeppaarreess  aa  lliissttiinngg  ooff  mmaaiinntteennaannccee  nneeeeddeedd  aanndd  

rrooaadd  ccoonnddiittiioonn..  
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EExxhhiibbiitt  NNoo..  77--11  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  NNEEEEDDEEDD  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONN  RREEPPOORRTT  
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WWOORRKK  RREEPPOORRTTIINNGG  
  

    RReeppoorrttiinngg  ooff  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  eeffffoorrtt--llaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  

--  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrrooll  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  pprrooggrraamm..  

  

    TThhiiss  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  mmaannuuaall  ddeessccrriibbeess  pprroocceedduurreess  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  tthhee  ttyyppeess  aanndd  aammoouunnttss  ooff  

wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd..    TThhiiss  rreeppoorrttiinngg  wwiillll  pprroovviiddee  ssiiggnniiffiiccaanntt  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ddaattaa  ffoorr  tthhee  

MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu,,  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerrss,,  aanndd  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerrss..    SSppeecciiffiicc  oobbjjeeccttiivveess  ooff  

tthhee  wwoorrkk  rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemm  aarree::  

  

∗∗  MMeeaassuurriinngg  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  aammoouunnttss  aanndd  kkiinnddss  ooff  wwoorrkk  aaccccoommpplliisshheedd,,  

∗∗  CCoommppaarriinngg  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  pprrooggrraamm  oobbjjeeccttiivveess,,  

∗∗  EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  llaabboorr  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess,,  

∗∗  IImmpprroovviinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  

∗∗  MMooddiiffyyiinngg  ppllaannnniinngg  vvaalluueess  ffoorr  ffuuttuurree  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  pprrooggrraammss  aanndd  bbuuddggeettss..  

  

    MMaannaaggeemmeenntt  rreeppoorrttiinngg  aallssoo  wwiillll  ppeerrmmiitt  ssuuppeerrvviissoorrss  wwhhoo  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  sscchheedduulliinngg  

aanndd  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  aawwaarree  ooff  hhooww  wweellll  tthheeyy  aarree  ddooiinngg  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  

ppllaannnneedd  wwoorrkk  pprrooggrraamm..  

  

CCrreeww  DDaayy  CCaarrdd  
  

    TThhee  bbaassiicc  wwoorrkk  rreeppoorrtt  iiss  tthhee  CCrreeww  DDaayy  CCaarrdd  uusseedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  aanndd  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  ttoo  aassssiiggnn  tthhee  wwoorrkk  aaccttiivviittyy..  

  

    WWhheenn  aassssiiggnniinngg  tthhee  ddaayy''ss  wwoorrkk,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  ffiillll  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

11..  NNaammee  ooff  ppeerrssoonn  aassssiiggnneedd  ttoo  ddiirreecctt  tthhee  wwoorrkk  ((ccrreeww  lleeaaddeerr)),,  

22..  DDaattee,,  

33..  LLooccaattiioonn  aanndd  ssppeecciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss,,  

44..  NNaammeess  ooff  eemmppllooyyeeeess  aassssiiggnneedd  ttoo  ddoo  tthhee  wwoorrkk,,  aanndd    

55..  AALLDDOOTT  nnuummbbeerr  ooff  eeaacchh  ppiieeccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  uusseedd..  

  

    TThhee  ccrreeww  lleeaaddeerr  tthheenn  ttaakkeess  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  aanndd  tthhee  ccrreeww,,  eeqquuiippmmeenntt    

aanndd  mmaatteerriiaallss  aassssiiggnneedd,,  aanndd  ppeerrffoorrmmss  tthhee  aassssiiggnneedd  wwoorrkk..  
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    AAfftteerr  tthhee  wwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd,,  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ddaayy,,  tthhee  ccrreeww  lleeaaddeerr  iiss  ttoo  ffiillll  iinn  

tthhee  hhoouurrss  ffoorr  eeaacchh  eemmppllooyyeeee,,  tthhee  hhoouurrss,,  kkiilloommeetteerrss,,  oorr  lliitteerrss  ooff  ffuueell  ffoorr  eeaacchh  ppiieeccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt;;  tthhee  

ttyyppee  aanndd  aammoouunnttss  ooff  mmaatteerriiaallss  uusseedd;;  aanndd  tthhee  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk  aaccccoommpplliisshheedd..    AAfftteerr  tthhee  ccrreeww  lleeaaddeerr  ffiillllss  

iinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  ccrreeww  lleeaaddeerr  sshhoouulldd  ssiiggnn  tthhee  ccaarrdd  ssiiggnniiffyyiinngg  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  

ccoommpplleetteedd..  

  

    TThhee  rreeaassoonn  ffoorr  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzeess  sshhoouulldd  bbee  eexxppllaaiinneedd  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  

tthhee  ccaarrdd..    TThhiiss  wwiillll  ppeerrmmiitt  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  ttoo  rreevviieeww  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  nnoonn--

ssttaannddaarrdd  uussaaggee  aanndd  ttoo  ttaakkee  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  aass  rreeqquuiirreedd..  

  

    TThhee  ccrreeww  lleeaaddeerr  tthheenn  rreettuurrnnss  tthhee  ccoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwhhoo  

cchheecckkss  iitt  ffoorr  ccoommpplleetteenneessss  aanndd  aaccccuurraaccyy..    TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ssuubbmmiittss  tthhee  ccoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  

ddaaiillyy  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  CClleerrkk  ffoorr  rreevviieeww  aanndd  ssuummmmaarriizzaattiioonn..    CCoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  ddiivviissiioonn  ccrreewwss  

aarree  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr''ss  ooffffiiccee  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss,,  iiff  ppoossssiibbllee..  

  

    EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--11  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  wwiitthh  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  rreeccoorrddiinngg  tthhee  

rreeqquuiirreedd  ddaattaa..  

  

SSppeecciiaall  PPrroojjeecctt  CCrreeww  DDaayy  CCaarrdd  --  PPrroojjeecctt  WWoorrkk  
  

    WWoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  oonn  MMiinnoorr  MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeennttss,,  

ssppeecciiaall  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess,,  oorr  ootthheerr  wwoorrkk  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  aa  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  nnuummbbeerr  ((ssuucchh  aass  SSppeecciiaall  

WWoorrkk  AAuutthhoorriizzaattiioonn  oorr  FF--77AA  BBuuddggeett  AAlllloottmmeennttss)),,  wwiillll  bbee  aassssiiggnneedd  aanndd  rreeppoorrtteedd  bbyy  uussee  ooff  tthhee  SSppeecciiaall  

PPrroojjeecctt  CCrreeww  DDaayy  CCaarrdd..    WWhheenn  tthhiiss  wwoorrkk  iiss  aauutthhoorriizzeedd,,  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  wwiillll  iissssuuee  tthhee  

rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  wwiitthh  tthhee  wwoorrkk  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  ddeessccrriippttiioonn  ffiilllleedd  iinn..    

SSuubbmmiissssiioonn  ooff  tthheessee  ccaarrddss  tthhrroouugghh  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  aaccttiivviittiieess  

tthhaatt  oonnllyy  iinnvvoollvvee  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk..  

  

    AAss  wwoorrkk  iiss  ddoonnee  oonn  tthhee  pprroojjeecctt,,  tthhee  aapppprroopprriiaattee  llaabboorr,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  mmaatteerriiaall  

iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  rreeccoorrddeedd  ddaaiillyy  oonn  tthhee  ccaarrddss..    TThheessee  ccaarrddss  aarree  tthheenn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ddiivviissiioonn  oorr  ddiissttrriicctt,,  aass  

aapppprroopprriiaattee,,  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aass  tthhee  rreegguullaarr  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss..    SSuubbmmiissssiioonn  ooff  tthheessee  ccaarrddss  tthhrroouugghh  tthhee  

MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  oonnllyy  iinnvvoollvvee  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  

wwoorrkk..  

    EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--22  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd  wwiitthh  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  

rreeccoorrddiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddaattaa..  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--33  

DDaaiillyy  OOvveerrhheeaadd  aanndd  SSuummmmaarryy  CCaarrdd  
  

    TThhee  DDaaiillyy  OOvveerrhheeaadd  aanndd  SSuummmmaarryy  CCaarrdd  iiss  ccoommpplleetteedd  ddaaiillyy  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ttoo  

rreeppoorrtt  hhoouurrss  uusseedd  oonn  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess,,  lleeaavvee,,  aanndd  ccoommppeennssaattoorryy  ttiimmee  ttaakkeenn..    TThhiiss  ccaarrdd  iiss  aallssoo  uusseedd  

ttoo  vveerriiffyy  tthhaatt  aallll  eemmppllooyyeeeess  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  uunniitt  aarree  aaccccoouunntteedd  ffoorr..  

  

    EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--33  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  aa  ddaaiillyy  oovveerrhheeaadd  aanndd  ssuummmmaarryy  ccaarrdd  wwiitthh  iinnssttrruuccttiioonnss  

ffoorr  rreeccoorrddiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddaattaa..  

  

    AAllll  ccoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss,,  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss,,  aanndd  oovveerrhheeaadd  ccaarrddss  

sshhoouulldd  bbee  vveerriiffiieedd  aanndd  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  oorr  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss..  

  

    AAfftteerr  tthhee  ccoommpplleetteedd  ccaarrddss  hhaavvee  bbeeeenn  rreevviieewweedd,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  CClleerrkk  ttoo  

pprreeppaarree  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  rreeppoorrttss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittyy  ssuummmmaarryy  rreeppoorrttss..    SSuummmmaarryy  rreeppoorrttss  aarree  

pprreeppaarreedd  mmaannuuaallllyy  ssoo  tthhaatt  ppeerrffoorrmmaannccee  ddaattaa  iiss  aavvaaiillaabbllee  sshhoorrttllyy  aafftteerr  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  mmoonntthhllyy  ppeerriioodd  ffoorr  

rreevviieeww  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  

  

MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  aanndd  WWoorrkksshheeeett  ((ooppttiioonnaall))  
  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  WWoorrkksshheeeett  ((ooppttiioonnaall))  iiss  uusseedd  ttoo  ssuummmmaarriizzee  wwoorrkk  

ppeerrffoorrmmaannccee  ddaattaa  ddaaiillyy  ffrroomm  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd..    TThhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk  aaccccoommpplliisshheedd  aass  wweellll  aass  tthhee  

uussaaggee  ooff  ""ssttaannddaarrdd""  aanndd  ""nnoonn--ssttaannddaarrdd""  ccrreeww  ssiizzeess    iiss  ssuummmmaarriizzeedd  oonn    tthhiiss    wwoorrkksshheeeett..  EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--44  

iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  WWoorrkksshheeeett  ((ooppttiioonnaall))    wwiitthh  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  

rreeccoorrddiinngg  tthhee  ddaattaa..  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--44  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--11  
CCRREEWW  DDAAYY  CCAARRDD  

  

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT  

  

11  CChheecckk  tthhaatt  tthhee  ccaarrdd  ((WWoorrkk  AAccttiivviittyy))  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  aaccttuuaall  wwoorrkk  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..    

  ((DDeessccrriippttiioonn  ooff  wwoorrkk  aaccttiivviittyy  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss..))  

  

22  EEnntteerr  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ccrreeww  lleeaaddeerr  --  ppeerrssoonn  iinn  cchhaarrggee  ooff  ccrreeww..  

  

33  EEnntteerr  tthhee  ccoouunnttyy  nnaammee  aanndd  nnuummbbeerr..  

  

44  EEnntteerr  tthhee  ddaattee  wwoorrkk  iiss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..  

  

55  LLooccaattiioonn  ooff  wwoorrkk  aanndd  aannyy  ssppeecciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  tthhee  ccrreeww  lleeaaddeerr..  

  

66  NNaammeess  ooff  eemmppllooyyeeeess  aassssiiggnneedd  ttoo  ddoo  tthhee  wwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ccrreeww  lleeaaddeerr..    ((AAllssoo,,  aa  nnuummbbeerr  

  ooff    ccoonnvviiccttss,,    iiff  aannyy..))    IIff    aa    nnoonn--ssttaannddaarrdd    ccrreeww  ssiizzee    iiss  uusseedd,,  mmaarrkk  oouutt  pprreepprriinntteedd  ccrreeww  ssiizzee  

  aanndd  wwrriittee  iinn  tthhee  aaccttuuaall  ccrreeww  ssiizzee  uusseedd..  

  

77  AALLDDOOTT  NNoo..  ooff  eeaacchh  ppiieeccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  bbee  uusseedd..  

  

1144  AAfftteerr    tthhee  ccaarrdd  iiss  ttuurrnneedd  iinn  aatt    tthhee  eenndd  ooff    tthhee    ddaayy,,  ttoottaall    tthhee  eemmppllooyyeeee  hhoouurrss  ssppeenntt    oonn    tthhee  

  wwoorrkk  aaccttiivviittyy  aanndd  vveerriiffyy  aallll  eennttrriieess  mmaaddee  bbyy  tthhee  ccrreeww  lleeaaddeerr..  

  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--55  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--11  
CCRREEWW  DDAAYY  CCAARRDD  

  

FFOORREEMMAANN//CCRREEWW  LLEEAADDEERR  

  

66  VVeerriiffyy  eemmppllooyyeeeess  tthhaatt  wwoorrkkeedd  oonn  tthhee  jjoobb,,  iinncclluuddiinngg  ccoonnvviiccttss..  

  

77  VVeerriiffyy  eeqquuiippmmeenntt  aaccttuuaallllyy  uusseedd..  

  

88  RReeccoorrdd  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  bbyy  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  wwhhoollee  hhoouurr..    EEnntteerr    ttoottaall    ccoonnvviicctt    hhoouurrss  

  ((nnuummbbeerr  ooff  ccoonnvviiccttss  ttiimmeess  hhoouurrss  wwoorrkkeedd..))    RReeccoorrdd  oovveerrttiimmee  hhoouurrss  sseeppaarraatteellyy  --  iinn    OO..TT..  ccoolluummnn..  

  

99  RReeccoorrdd  eeqquuiippmmeenntt  uussaaggee  --  kkiilloommeetteerrss,,  hhoouurrss,,  oorr  lliitteerrss  --  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  wwhhoollee  uunniitt..  

  

1100  RReeccoorrdd  qquuaannttiittyy  ooff  mmaatteerriiaallss  uusseedd  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  tteenntthh..  

  

1111  EEnntteerr  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ffoorr  tthhaatt  ddaayy  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  tteenntthh..  

  

1122  RReeccoorrdd  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  bbaacckk  ooff  ccaarrdd  ((vveerryy  iimmppoorrttaanntt))::  

  

aa))  TThhee  rreeaassoonn  ffoorr  aannyy  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm    ssttaannddaarrdd    ccrreeww    ssiizzee,,    eeqquuiippmmeenntt,,    oorr  mmaatteerriiaallss..  

bb))  SSppeecciiffyy  ttyyppee  ooff  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  ((oonn  ccaarrddss  ffoorr  aaccttiivviittyy  661144,,  662244,,  663344,,  664444,,  665544,,  667799,,  oorr  668899..))  

  

1133  SSiiggnn  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd..  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--66  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--11  
CCrreeww  DDaayy  CCaarrdd



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--77  

  EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--22  
SSPPEECCIIAALL  PPRROOJJEECCTT  CCRREEWW  DDAAYY  CCAARRDD  

  

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

DDIIVVIISSIIOONN  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  EENNGGIINNEEEERR  

  

11  RReeccoorrdd  ooffffiicciiaall  pprroojjeecctt  nnuummbbeerr  ffoorr  MMiinnoorr  MMaaiinntteennaannccee  IImmpprroovveemmeennttss,,    SSppeecciiaall    MMaaiinntteennaannccee,,  

  BBeetttteerrmmeennttss,,  eettcc..  

  

22  RReeccoorrdd  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  nnuummbbeerr,,  ccoouunnttyy  nnaammee  aanndd  nnuummbbeerr,,  aanndd  rrooaadd  ssyysstteemm    ((IInntteerrssttaattee,,  

  SSttaattee,,  eettcc..))  

  

33  RReeccoorrdd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  wwoorrkk  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..  

  

44  IIddeennttiiffyy  llooccaattiioonn  ooff  wwoorrkk  aanndd  aannyy  ssppeecciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss..  

  

DDIISSTTRRIICCTT  EENNGGIINNEEEERR//SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT  

  

55  NNaammee  ooff  ccrreeww  lleeaaddeerr  aassssiiggnneedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  wwoorrkk..  

  

66  DDaattee  wwoorrkk  iiss  ppeerrffoorrmmeedd..  

  

77  NNaammeess  ooff  eemmppllooyyeeeess  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  ccrreeww  ((AAllssoo,,  nnuummbbeerr  ooff  ccoonnvviiccttss,,  iiff  aannyy..))  

  

88  AALLDDOOTT  ((SSGG  oorr  HHDD  iiddeennttiiffiiccaattiioonn))  nnuummbbeerr  ooff  eeaacchh  ppiieeccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aassssiiggnneedd..  

  

99  DDeessccrriippttiioonn  ooff  eeaacchh  ppiieeccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  ((NNuummbbeerr,,  ddeessccrriippttiioonn,,  aanndd  ccooddee..))  

  

1100  DDeessccrriippttiioonn  ooff  mmaatteerriiaallss  uusseedd  ((CCooddee  aanndd  ddeessccrriippttiioonn..))  

  

1155  AAfftteerr  tthhee  ccaarrdd  iiss  ttuurrnneedd  iinn  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ddaayy,,    ttoottaall  tthhee  hhoouurrss  ssppeenntt  oonn  tthhee  wwoorrkk    aaccttiivviittyy  

  aanndd  vveerriiffyy  aallll  eennttrriieess  mmaaddee  bbyy  tthhee  ccrreeww  lleeaaddeerr..  

  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--88  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--22  
SSPPEECCIIAALL  PPRROOJJEECCTT  CCRREEWW  DDAAYY  CCAARRDD  

  

FFOORREEMMAANN//CCRREEWW  LLEEAADDEERR  

 

1111  RReeccoorrdd  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  bbyy  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  wwhhoollee  hhoouurr..    EEnntteerr  ttoottaall  ccoonnvviicctt  hhoouurrss  

  ((nnuummbbeerr  ooff  ccoonnvviiccttss  ttiimmeess  hhoouurrss  wwoorrkkeedd..))    RReeccoorrdd    oovveerrttiimmee    sseeppaarraatteellyy  --  iinn  OO..TT..    ccoolluummnn..  

  

1122  RReeccoorrdd  eeqquuiippmmeenntt  uussaaggee  --  kkiilloommeetteerrss,,  hhoouurrss,,  oorr  ggaalllloonnss  --  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  wwhhoollee  uunniitt..  

  

1133  RReeccoorrdd  qquuaannttiittyy  ooff  mmaatteerriiaallss  uusseedd  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  tteenntthh..  

  

1144  SSiiggnn  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd..  

  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--99  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--22  
SSPPEECCIIAALL  PPRROOJJEECCTT  CCRREEWW  DDAAYY  CCAARRDD  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--1100  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--33  
DDAAIILLYY  OOVVEERRHHEEAADD  AANNDD  SSUUMMMMAARRYY  CCAARRDD  

  

  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT  

  

11  EEnntteerr  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  nnuummbbeerr..  

  

22  MMaannaaggeemmeenntt  uunniitt  nnaammee..  

  

33  DDaattee..  

  

44  CCoouunnttyy  nnaammee  aanndd  nnuummbbeerr..  

  

55  EEnntteerr  nnaammeess  ooff  eemmppllooyyeeeess  oonn  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess,,  lleeaavvee,,  oorr  ccoommppeennssaattoorryy  ttiimmee..  

  

66  EEnntteerr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  hhoouurrss  ffoorr  eeaacchh  eemmppllooyyeeee..  

  

77  MMaarrkk  aapppprroopprriiaattee  rrooaadd  ssyysstteemm..    ((IInntteerrssttaattee,,  SSttaattee,,  oorr  CCoouunnttyy..))  

  

88  TToottaall  hhoouurrss  ffoorr  eeaacchh  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittyy..  

  

99  EEnntteerr  eeqquuiippmmeenntt  uussaaggee,,  iiff  aannyy,,  ffoorr  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddiinngg  AALLDDOOTT  eeqquuiippmmeenntt  

  nnuummbbeerr,,  eeqquuiippmmeenntt  ddeessccrriippttiioonn,,  eeqquuiippmmeenntt  ccooddee,,  hhoouurrss,,  mmiilleess,,  oorr  ggaalllloonnss..    AAllssoo,,    

  iinnddiiccaattee  tthhee  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittyy  nnuummbbeerr----668811,,  668822,,  668833,,  oorr  668844..  

  

1100  TToottaall  hhoouurrss  ooff  aallll  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess..  

  

1111  EEnntteerr  hhoouurrss  ffrroomm  aallll  ootthheerr  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  tthhee  ddaayy..  

  

1122  TToottaall  hhoouurrss  rreeppoorrtteedd  ffoorr  tthhee  ddaayy  ((IItteemm  1100  pplluuss  IItteemm  1111..))    CCoommppaarree  tthhiiss  ttoottaall  wwiitthh  tthhee  ttoottaall  hhoouurrss  

  aavvaaiillaabbllee  ((SSiiddee  22  ooff  OOvveerrhheeaadd  aanndd  SSuummmmaarryy  CCaarrdd..))    IIff  aallll  ppeerrssoonnnneell  aarree  aaccccoouunntteedd  ffoorr,,  tthhee  ttoottaall  

  hhoouurrss  rreeppoorrtteedd  sshhoouulldd  eeqquuaall  tthhee  ttoottaall  hhoouurrss  aavvaaiillaabbllee..  

  

1199  SSiiggnn  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd..  

  

  
EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--33  

SSiiddee  22  ooff  DDaaiillyy  OOvveerrhheeaadd  aanndd  SSuummmmaarryy  CCaarrdd  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--1111  

  

1133  EEnntteerr  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrmmaanneenntt  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  uunniitt  

  ((iinncclluuddeess  ffoorreemmeenn  aanndd  ccaammpp  gguuaarrddss..))  

  

1144  EEnntteerr  nnuummbbeerr  ooff  tteemmppoorraarryy  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  iinncclluuddiinngg  ccoonnvviiccttss,,  ssuummmmeerr  hhiirreess,,  oorr  ootthheerr  

  tteemmppoorraarryy  hheellpp..  

  

1155  EEnntteerr  nnuummbbeerr  ooff  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  bboorrrroowweedd  ffrroomm  tthhee  ddiivviissiioonn  oorr  aannootthheerr  ddiissttrriicctt  ffoorr  

  tthhee    ddaayy..  

  

1166  EEnntteerr  nnuummbbeerr  ooff  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrssoonnnneell  llooaanneedd  ttoo  tthhee  ddiivviissiioonn  oorr  aannootthheerr  ddiissttrriicctt  ffoorr  tthhee  ddaayy  

  ((iinncclluuddeess  ppeerrssoonnnneell  llooaanneedd  ttoo  wwoorrkk  oonn  ddiivviissiioonn  ssuurrffaacciinngg  ccrreeww..))  

  

1177  TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnnneell  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  wwoorrkk  tthhiiss  ddaayy  ((IItteemm  1133  pplluuss  IItteemm  1144  pplluuss  IItteemm  1155  mmiinnuuss  

  IItteemm  1166..))  

  

1188  TToottaall  hhoouurrss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  ddaayy  ((mmuullttiippllyy  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnnneell  bbyy  88..))    CCoommppaarree  tthhiiss    ttoottaall  

  wwiitthh  ttoottaall  hhoouurrss  rreeppoorrtteedd  ((ssiiddee  11..))    IIff  aallll  ppeerrssoonnnneell  aarree  aaccccoouunntteedd  ffoorr,,  tthhee  ttoottaall  hhoouurrss  rreeppoorrtteedd  

  sshhoouulldd  eeqquuaall  tthhee  ttoottaall  hhoouurrss  aavvaaiillaabbllee..  

  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--1122  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--33  
DDAAIILLYY  OOVVEERRHHEEAADD  AANNDD  SSUUMMMMAARRYY  CCAARRDD  

SSiiddee  11  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--1133  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--33  
DDAAIILLYY  OOVVEERRHHEEAADD  AANNDD  SSUUMMMMAARRYY  CCAARRDD  

SSiiddee  22  
  



FFIIEELLDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  

99--1144  

EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--44  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AACCTTIIVVIITTYY  SSUUMMMMAARRYY  WWOORRKKSSHHEEEETT  

  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  WWoorrkksshheeeett  iiss  ooppttiioonnaall..    HHoowweevveerr,,  iiff  iitt  iiss  uusseedd,,  iitt  iiss  ttoo  

bbee  ccoommpplleetteedd  ffrroomm  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  mmoonntthh..    BBeeffoorree  ssuummmmaarriizziinngg,,  

aarrrraannggee  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  eeaacchh  ddaayy''ss  wwoorrkk  bbyy  mmaannaaggeemmeenntt  uunniitt,,  aaccttiivviittyy,,  rrooaadd  ccllaassss,,  aanndd  bbyy  

ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee,,  ggrreeaatteerr  tthhaann  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee,,  aanndd  lleessss  tthhaann  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee..    ((SSttaannddaarrdd  ccrreeww  

ssiizzee  iiss  pprreepprriinntteedd  oonn  eeaacchh  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd..))    AAfftteerr  aarrrraannggiinngg  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss,,  pprroocceeeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

mmaannnneerr..  

  

11  RReeccoorrdd  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  nnuummbbeerr  aanndd  nnaammee..  

22  RReeccoorrdd  tthhee  aaccttiivviittyy  nnaammee  aanndd  nnuummbbeerr..  

33  RReeccoorrdd  tthhee  wwoorrkk  mmeeaassuurreemmeenntt  uunniitt  ffoorr  tthhee  aaccttiivviittyy..  

44  RReeccoorrdd  tthhee  rrooaadd  ccllaassss  nnaammee  aanndd  nnuummbbeerr..  

55  IInnddiiccaattee  tthhee  aapppplliiccaabbllee  ssiixx  mmoonntthh  ppeerriioodd  bbyy  ppllaacciinngg  aa  lliinnee  tthhrroouugghh  tthhee  ssiixx  mmoonntthhss  tthhaatt  aarree  nnoott  ttoo  

  bbee  ssuummmmaarriizzeedd  oonn  tthhiiss  ffoorrmm..  

66  RReeccoorrdd  tthhee  ttoottaall  wwoorrkk  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  iinn  tthhee  bblloocckk  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  ddaayy  sshhoowwnn  oonn  tthhee  

  ccrreeww  ddaayy  ccaarrdd..  

77  RReeccoorrdd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  uusseedd..  

88  RReeccoorrdd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ggrreeaatteerr  tthhaann  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  uusseedd..  

99  RReeccoorrdd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  lleessss  tthhaann  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  uusseedd..  

1100  TToottaall  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ffoorr  mmoonntthh  aanndd  rreeccoorrdd  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  tteenntthh..  

1111  TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee  ccrreeww  ddaayyss  ffoorr  mmoonntthh..  

1122  TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  ggrreeaatteerr  tthhaann  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee  ccrreeww  ddaayyss  ffoorr  mmoonntthh..  

1133  TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  lleessss  tthhaann  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee  ccrreeww  ddaayyss  ffoorr  mmoonntthh..  

1144  RReeccoorrdd  yyeeaarr  ttoo--ddaattee  ttoottaallss  ffoorr  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeww  ddaayyss  ffoorr  ssttaannddaarrdd,,  

  ggrreeaatteerr    tthhaann  ssttaannddaarrdd,,  oorr  lleessss  tthhaann  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzee..  

1155  RReeppeeaatt  tthhee  pprroocceedduurree  ((sstteeppss  55--1144))  ffoorr  eeaacchh  mmoonntthh..  
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EExxhhiibbiitt  NNoo..  88--44  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  AACCTTIIVVIITTYY  SSUUMMMMAARRYY  WWOORRKKSSHHEEEETT  

((OOppttiioonnaall))  
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WWOORRKK  EEVVAALLUUAATTIIOONN  
  

    DDiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  mmaaiinntteennaannccee  ssuuppeerrvviissoorrss  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuaallllyy  eevvaalluuaattee  tthheeiirr  wwoorrkk  

pprrooggrreessss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ppllaannnneedd  wwoorrkkllooaadd..    TThhiiss  mmaayy  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  eeaassiillyy  bbyy  

pprrooppeerr  uussee  ooff::  

  

11..  CCrreeww  DDaayy  CCaarrddss,,  

22..  CCaarrdd  NNuummbbeerriinngg  aanndd  PPrreepprriinntteedd  MMoonntthh,,  

33..  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  WWoorrkksshheeeettss  ((ooppttiioonnaall)),,    

44..  QQuuaarrtteerrllyy  aanndd  AAnnnnuuaall  PPeerrffoorrmmaannccee  RReeppoorrttss,,  aanndd  

55..  FFiieelldd  IInnssppeeccttiioonnss..  

  

CCrreeww  DDaayy  CCaarrddss  
  

    AAllll  ccoommpplleetteedd  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  sshhoouulldd  bbee  rreevviieewweedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  ssttaannddaarrdd  ccrreeww  ssiizzeess  

aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ccoommpplleemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd..    DDeevviiaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ssttaannddaarrddss  sshhoouulldd  bbee  tthhoorroouugghhllyy  

jjuussttiiffiieedd..    AAllssoo,,  tthhee  ""ppllaannnneedd  mmoonntthh""  pprreepprriinntteedd  oonn  tthhee  ccaarrdd  sshhoouulldd  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  mmoonntthh  tthhaatt  tthheeccaarrdd  

iiss  uusseedd..    TThhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ccrriittiiccaall  iiff  aa  bbaallaanncceedd  wwoorrkkllooaadd  iiss  ttoo  bbee  oobbttaaiinneedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

CCaarrdd  NNuummbbeerriinngg  aanndd  PPrreepprriinntteedd  MMoonntthh  
  

    TThhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  aanndd  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  hhaavvee  vveerryy  lliittttllee  ccoonnttrrooll  oovveerr  ddiivviissiioonn  lleevveell  

ssppeecciiaall  aauutthhoorriittyy  wwoorrkk  aanndd  oovveerrhheeaadd  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess..    TThhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  wwiillll  aauutthhoorriizzee  

tthhee  ddiivviissiioonn  ssppeecciiaall  aauutthhoorriittyy  wwoorrkk  aanndd  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  ffoorr  oovveerrhheeaadd  aaccttiivviittiieess  aarree  uusseedd  pprriimmaarriillyy  ttoo  

rreeccoorrdd  wwoorrkk  tthhaatt  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  ddaaiillyy  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  aatt  tthhee  

ddiissttrriicctt  rreevviieeww  ooff  tthhee  ccaarrdd  nnuummbbeerriinngg  aanndd  pprreepprriinntteedd  mmoonntthhss  wwiillll  bbee  wwiitthh  tthhee  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD,,  

RROOUUTTIINNEE  LLIIMMIITTEEDD,,  aanndd  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..  

  

    AAllll  ccaarrddss  ffoorr  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD,,  RROOUUTTIINNEE  LLIIMMIITTEEDD,,  aanndd  ddiissttrriicctt  SSPPEECCIIAALL  

AAUUTTHHOORRIITTYY  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  pprreennuummbbeerreedd..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iiff  aa  ddiissttrriicctt  wweerree  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  

ppeerrffoorrmm  8800  ccrreeww  ddaayyss  ooff  mmoowwiinngg,,  tthhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  wwoouulldd  bbee  nnuummbbeerreedd  

ffrroomm ttoo  ..  
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    IInn  ffiilliinngg  tthhee  ccaarrddss  iinn  tthhee  rraacckkss,,  tthhee  ccaarrddss  aarree  aarrrraannggeedd  ssoo  tthhaatt  tthhee  hhiigghheesstt  nnuummbbeerr  ((8800  --  

8800  iinn  tthhee  mmoowwiinngg  eexxaammppllee))  iiss  ffiirrsstt..  

  

    TToo  jjuuddggee  pprrooggrreessss,,  tthheenn,,  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  aanndd  SSuuppeerriinntteennddeenntt::  

  

11..  SSccaann  tthhee  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD,,  RROOUUTTIINNEE  LLIIMMIITTEEDD,,  aanndd  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  

ccaarrddss  iinn  tthheeiirr  rraacckkss..    TThhee  oouuttssiiddee  vviissiibbllee  ccaarrdd  wwiillll  iinnddiiccaattee  ffoorr  eeaacchh  aaccttiivviittyy,,  

aa))  TToottaall  ccrreeww  ddaayyss  ppllaannnneedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr,,  

bb))  HHooww  mmaannyy  ccrreeww  ddaayyss  rreemmaaiinn  ttoo  bbee  ddoonnee,,  aanndd  

cc))  TThhee  mmoonntthh  tthhaatt  tthhee  aaccttiivviittyy  sshhoouulldd  nnoorrmmaallllyy  bbee  sscchheedduulleedd..  

AA  mmoowwiinngg  ccaarrdd  

nnuummbbeerreedd

,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  iinnddiiccaatteess  tthhaatt,,  

  

∗∗  8800  ccrreeww  ddaayyss  aarree  ppllaannnneedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr,,  

∗∗  4422  ccrreeww  ddaayyss  ooff  wwoorrkk  rreemmaaiinn;;  tthheerreeffoorree,,  3388  ddaayyss  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd    ((8800  

mmiinnuuss  4422)),,  aanndd  

∗∗  TThhiiss  ccrreeww  ddaayy  ooff  wwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  sscchheedduulleedd  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy..  
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22..  CChheecckk  tthhee  mmoonntthh  iinnddiiccaatteedd  oonn  eeaacchh  oouuttssiiddee  ccaarrdd..    IIff,,  iinn  mmiidd--JJuullyy,,  tthhee  oouuttssiiddee  ccrreeww  

ddaayy  ccaarrdd  ffoorr  aallll  aaccttiivviittiieess  sshhoowweedd  aa  ""JJuullyy""  iinn  tthhee  ""MMoonntthh""  aarreeaa,,  tthheenn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

ccrreeww  ddaayyss  ccoommpplleetteedd  wwoouulldd  bbee  ""oonn  sscchheedduullee..""    HHoowweevveerr,,  IIff  aa  ccaarrdd  ffoorr  aann  aaccttiivviittyy  

sshhoowwss  ""SSeepp,,””  tthheenn  wwoorrkk  oonn  tthhaatt  aaccttiivviittyy  hhaass  bbeeeenn  ppeerrffoorrmmeedd  ssoooonneerr  tthhaannppllaannnneedd..    

LLiikkeewwiissee,,  aa  ""MMaayy""  sshhoowwiinngg  oonn  aann  aaccttiivviittyy  iinnddiiccaatteess  wwoorrkk  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ppeerrffoorrmmeedd  aass  

ppllaannnneedd  iinn  tthhee  wwoorrkk  pprrooggrraamm..  

  

33..  RReevviieeww  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr  ttoo  ggeett  aann  iiddeeaa  ooff  ffuuttuurree  wwoorrkk  aanndd  wwhheerree  

aaddjjuussttmmeennttss  ccaann  bbee  mmaaddee,,  iiff  nneeeeddeedd,,  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhee  wwoorrkk  pprrooggrraamm..  

  

44..  AAppppllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonniinngg  pprroocceessss  ttoo  RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  aaccttiivviittiieess::  

∗∗  TThheessee  iimmppoorrttaanntt  aaccttiivviittiieess  aarree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  pprreeddiicctt  iinn  eexxaacctt  qquuaannttiittiieess  bbuutt  mmuusstt  bbee  

ppeerrffoorrmmeedd  wwhheenneevveerr  ddeeffiicciieenncciieess  aarree  oobbsseerrvveedd  rreeggaarrddlleessss  ooff  iinniittiiaall  ccrreeww  ddaayy  

eessttiimmaatteess..    IIff  tthheerree  iiss  aannyy  ddaannggeerr  ooff  rruunnnniinngg  oouutt  ooff  ccaarrddss  iinn  tthhee  nneexxtt  ppeerriioodd,,  

oovveerrrruunn  ccaarrddss  sshhoouulldd  bbee  rreeqquueesstteedd  ffrroomm  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr..  

∗∗  HHoowweevveerr,,  iiff  aannyy  aaccttiivviittyy  sseeeemmss  uunnrreeaassoonnaabbllyy  aahheeaadd  oorr  bbeehhiinndd  sscchheedduullee,,  iitt  iiss  bbeesstt  

ttoo  cchheecckk  iiff::  

  

11..  sseerrvviiccee  lleevveellss  aarree  bbeeiinngg  ccoorrrreeccttllyy  ffoolllloowweedd,,  aanndd    

22..  ssttaannddaarrdd  wwoorrkk  mmeetthhooddss  aarree  bbeeiinngg  uusseedd..  

  

CCoommpplleettiinngg  2266  ooff  4400  ccaarrddss  ffoorr  ""SSppoott  PPrreemmiixx  PPaattcchhiinngg""  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  DDeecceemmbbeerr  

mmiigghhtt  lleeaadd  oonnee  ttoo  ssuussppeecctt  oovveerr--mmaaiinntteennaannccee  oorr  uunnddeerr--pprroodduuccttiioonn  ssiinnccee  tthhee  bbuullkk  ooff    

tthhiiss  kkiinndd  ooff  wwoorrkk  iiss  nnoorrmmaallllyy  ddoonnee  iinn  tthhee  sspprriinngg..    CCoommpplleettiinngg  oonnllyy  2266  ooff  4400  ccaarrddss  bbyy  

tthhee  eenndd  ooff  AAuugguusstt,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  mmaayy  bbee  aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  iinnssuuffffiicciieenntt  

mmaaiinntteennaannccee..  

  

55..  AAppppllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonniinngg  pprroocceessss  ttoo  RROOUUTTIINNEE  LLIIMMIITTEEDD  aaccttiivviittiieess::  

  

∗∗  AArree  eennoouugghh  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  lleefftt  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  LLIIMMIITTEEDD  aaccttiivviittiieess  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  

ddeessiirreedd  lleevveell  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee??    FFoorr  eexxaammppllee,,  iiff  oonnee  ccoommpplleettee  mmoowwiinngg  

rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  ddoonnee  aanndd  uussuuaallllyy  rreeqquuiirreess  2200  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss,,  bbuutt  tthheerree  aarree  oonnllyy  1144  

ccaarrddss  lleefftt,,  oovveerrrruunn  ccaarrddss  sshhoouulldd  bbee  rreeqquueesstteedd  ffrroomm  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  

EEnnggiinneeeerr..  
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∗∗  IIff  tthhee  LLIIMMIITTEEDD  aaccttiivviittiieess  aarree  bbeeiinngg  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  lleessss  tthhaann  tthhee  ppllaannnneedd  nnuummbbeerr  

ooff  ccrreeww  ddaayyss  aanndd  tthhee  ddeessiirreedd  lleevveell  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee  hhaass  bbeeeenn  aacchhiieevveedd,,  

ddiissccuussss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr..    AAddddiittiioonnaall  

SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  oorr  ssppeecciiaall  pprroojjeecctt  wwoorrkk  mmaayy  bbee  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ffiillll--iinn  tthhee  

wwoorrkkllooaadd..  

  

66..  RReevviieeww  tthhee  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  ccaarrddss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  iissssuueedd  aanndd  aappppllyy  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonniinngg  pprroocceessss::  

  

∗∗  WWiillll  aaddddiittiioonnaall  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  ccaarrddss  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  aann  aaddeeqquuaattee  

lleevveell  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee??  

  

∗∗  AArree  tthheerree  eennoouugghh  SSPPEECCIIAALL  AAUUTTHHOORRIITTYY  aaccttiivviittyy  ccaarrddss  ttoo  pprroovviiddee  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  

sscchheedduulliinngg  aanndd  ccrreeww  aassssiiggnnmmeennttss??  

  

77..  TThhee  ccrreeww  ddaayy  ccaarrddss  iissssuueedd  ttoo  eeaacchh  ddiissttrriicctt  rreepprreesseenntt  tthhee  bbaallaanncceedd  aannnnuuaall  wwoorrkkllooaadd  

aanndd  llaabboorr  rreeqquuiirreemmeennttss..    IIff  tthhee  wwoorrkkllooaadd  iiss  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  bbaallaannccee,,  ddeevviiaattiioonnss  ooff  aannyy  

aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  ppllaannnneedd  wwoorrkkllooaadd  wwiillll  rreeqquuiirree  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..    FFoorr  

eexxaammppllee,,  aann  oovveerrrruunn  iinn  oonnee  aaccttiivviittyy  mmeeaannss  aann  eeqquuaall  aammoouunntt  ooff  llaabboorr  mmuusstt  bbee  

ssuubbttrraacctteedd  ffrroomm  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..    LLiikkeewwiissee,,  aann  uunnddeerrrruunn  iinn  oonnee  aaccttiivviittyy  mmeeaannss  llaabboorr  iiss  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  wwoorrkk..    AAnnyy  aaddjjuussttmmeennttss  mmaaddee  ttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkllooaadd  

sshhoouulldd  bbee  jjuussttiiffiieedd  aanndd  wweellll  ddooccuummeenntteedd  ffoorr  uussee  wwhheenn  eevvaalluuaattiinngg  wwoorrkk  pprrooggrreessss  aanndd  

ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ppllaannnneedd  wwoorrkkllooaadd..  

  

MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  ((ooppttiioonnaall))  
  

    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  wwoorrkksshheeeett  iiss  ooppttiioonnaall..    HHoowweevveerr,,  iiff  iitt  iiss  uusseedd,,  iitt  mmaayy  

bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  ttooooll  ttoo  aassssiisstt  iinn  tthhee  rreevviieeww  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkk  pppprrooggrreessss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

QQuuaarrtteerrllyy  aanndd  AAnnnnuuaall  PPeerrffoorrmmaannccee  RReeppoorrttss  
  

    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  llaarrggee  vvoolluummee  ooff  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  ddaattaa  aaccccuummuullaatteedd  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr,,  eelleeccttrroonniicc  ddaattaa  pprroocceessssiinngg  iiss  uuttiilliizzeedd  ffoorr  qquuaarrtteerrllyy  aanndd  aannnnuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss..  
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    TThhee  rreeppoorrttss  mmaayy  bbee    ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerrss  aanndd  

DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerrss..    TThheessee  rreeppoorrttss  aarree  ttoooollss  wwhhiicchh  aarree  aallssoo  uusseedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ooffffiiccee  aanndd  ddiivviissiioonn  

mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeerrss  aanndd  ppllaannnneerrss..  

  

    TThheessee  rreeppoorrttss  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  ffoorr  tthhee  

pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffuuttuurree  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  pprrooggrraammss  aanndd  bbuuddggeettss..  

  

FFiieelldd  IInnssppeeccttiioonnss  
  

    FFiieelldd  iinnssppeeccttiioonnss  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss  bbyy  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  

EEnnggiinneeeerr,,  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr,,  aanndd  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  tthhee  ddeessiirreedd  lleevveell  ooff  mmaaiinntteennaannccee  sseerrvviiccee  

iiss  bbeeiinngg  aacchhiieevveedd..  

  

    TThhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  iinnssppeeccttiioonnss  mmaayy  vvaarryy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  bbuutt  aa  gguuiiddeelliinnee  ffoorr  ccoommpplleettee  

iinnssppeeccttiioonn  iiss  aass  ffoolllloowwss::  

  

∗∗  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr        --  AAnnnnuuaall  

∗∗  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr                                        --  MMoonntthhllyy  

∗∗  SSuuppeerriinntteennddeenntt                                              --  WWeeeekkllyy//DDaaiillyy..  

  

    MMaaiinntteennaannccee  nneeeeddeedd  oorr  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  iiddeennttiiffiieedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthheessee  ffiieelldd  iinnssppeeccttiioonnss  

sshhoouulldd  bbee  sscchheedduulleedd  aanndd  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm..  

  

EEvvaalluuaattiioonn  PPrroocceedduurreess  
  

    CCooppiieess  ooff  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  aanndd  aannnnuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  

cceennttrraall  ooffffiiccee  aanndd  ddiivviissiioonn  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeerrss  aanndd  ppllaannnneerrss  ffoorr  uussee  iinn  eevvaalluuaattiioonn  ooff  mmaaiinntteennaannccee  

ppeerrffoorrmmaannccee..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurreess  sshhoouulldd  bbee  uusseedd::  

  

11..  DDEEFFIINNEE  TTHHOOSSEE  AACCTTIIVVIITTIIEESS  TTOO  WWHHIICCHH  SSPPEECCIIAALL  AATTTTEENNTTIIOONN  SSHHOOUULLDD  BBEE  

GGIIVVEENN..  

LLiisstt  tthhee  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ppeerrcceenntt  ooff  ttoottaall  eemmppllooyyeeee  hhoouurrss  rreeqquuiirreedd  oonn  aa  

ddiissttrriicctt,,  ddiivviissiioonn,,  oorr  ssttaatteewwiiddee  bbaassiiss  ffoorr  aallll  hhiigghhwwaayyss..    TThhee  ccoosstt  mmaaggnniittuuddee  sshhoouulldd  

aallssoo  bbee  sshhoowwnn  ffoorr  eeaacchh  aaccttiivviittyy..  TThhee  ttoopp  tteenn  aaccttiivviittiieess  ffoorr  tthhee  SSttaattee  ssyysstteemm  aaccccoouunntt  

ffoorr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  6600  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeee  hhoouurrss..    TThhee  ttoopp  ttwweennttyy  
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aaccttiivviittiieess  aaccccoouunntt  ffoorr  aapppprrooxxiimmaatteell  8800  ppeerrcceenntt..    EEmmpphhaassiiss  sshhoouulldd  bbee  ppllaacceedd  oonn  

eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthheessee  aaccttiivviittiieess..  

  

22..  IIDDEENNTTIIFFYY  TTHHEE  WWOORRKK  CCOONNTTRROOLL  CCAATTEEGGOORRYY  OOFF  EEAACCHH  AACCTTIIVVIITTYY..  

AAllssoo  lliisstt    tthhee  wwoorrkk  ccoonnttrrooll  ccaatteeggoorryy  ffoorr  eeaacchh  aaccttiivviittyy..    OOVVEERRHHEEAADD  ccaatteeggoorriieess  aarree  

ffiixxeedd  aanndd  wwhhaatteevveerr  aammoouunnttss  aarree  rreeqquuiirreedd  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..    LLiikkeewwiissee,,  tthhee  

RROOUUTTIINNEE  UUNNLLIIMMIITTEEDD  ccaatteeggoorryy  ccoonnttaaiinnss  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  aarree  pprriimmaarriillyy  eemmeerrggeennccyy  

ttyyppee  aanndd  rreepprreesseenntt  wwoorrkk  tthhaatt  mmuusstt  bbee  ddoonnee  --  hhoowweevveerr,,  pprroodduuccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  

ccoonnttrroolllleedd..    RROOUUTTIINNEE  LLIIMMIITTEEDD  ccaatteeggoorryy  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  sshhoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  

aammoouunnttss  ppllaannnneedd..  

  

33..    CCOONNDDUUCCTT  PPEERRIIOODDIICC  EEVVAALLUUAATTIIOONN  MMEEEETTIINNGGSS..  

TThhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  aanndd  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerrss  ffoorr  tthhee  ddiivviissiioonn  

sshhoouulldd  mmeeeett  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  rreevviieeww  tthhee  aapppprroopprriiaattee  mmoonntthhllyy  aanndd  qquuaarrtteerrllyy  rreeppoorrttss  aanndd  

ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  pprrooggrraamm..  

  

    TThhee  CCrreeww  DDaayy  CCaarrddss,,  MMaaiinntteennaannccee  AAccttiivviittyy  SSuummmmaarryy  WWoorrkksshheeeettss,,  aanndd  ootthheerr  eevvaalluuaattiioonn  

rreeppoorrttss  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  aarreeaass  wwhheerree  pprroobblleemmss  mmaayy  bbee  ooccccuurrrriinngg..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  

ttoo  ppoossiittiivveellyy  iiddeennttiiffyy  ccaauusseess  oorr  ddeeffiinnee  ssoolluuttiioonnss  ssoolleellyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rreeppoorrtteedd  ddaattaa..    OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  

ppootteennttiiaall  pprroobblleemmss  nnootteedd  ffoorr  aatttteennttiioonn,,  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  aanndd  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  

sshhoouulldd  ccoonndduucctt  ffiieelldd  iinnssppeeccttiioonnss  aanndd  oobbsseerrvvee  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss  iinn  pprrooggrreessss..  

  

    RReegguullaarr  mmeeeettiinnggss  bbyy  tthhee  DDiivviissiioonn  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerrss  aanndd  tthhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerrss  

aarree  aann  iimmppoorrttaanntt  mmeeaannss  ooff  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm..    FFrreeqquueenntt  rreevviieeww  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss  ppeerrmmiittss  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  aanndd  rree--ddiirreeccttiioonn  ooff  mmaaiinntteennaannccee  eeffffoorrtt  ttoo  bbee  mmaaddee  iinn  

ttiimmee  ttoo  bbee  eeffffeeccttiivvee..  

  

AAnnnnuuaall  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  RReevviieeww  bbyy  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  
  

    MMaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  pprroocceessss..  

  

    MMaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeerrss  aanndd  ssuuppeerrvviissoorrss  aatt  aallll  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleevveellss  ccaann  pprroovviiddee  

vvaalluuaabbllee  iinnppuutt  ttoo  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  ssuuggggeessttiinngg  wwaayyss  ttoo  iimmpprroovvee  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss  

tthhrroouugghh  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ttiimmee  aanndd  rreessoouurrccee  ccoonnssuummiinngg  pprraaccttiicceess  aanndd  bbyy  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  mmoorree  

eeccoonnoommiiccaall  wwaayyss  ooff  ddooiinngg  wwoorrkk..    IInn  llooookkiinngg  ffoorr  bbeetttteerr  wwaayyss  ttoo  ddoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittyy,,  

mmaannaaggeerrss  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthheessee  bbaassiicc  oobbjjeeccttiivveess::  
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∗∗  iimmpprroovvee  tthhee  pprroocceesssseess  aanndd  pprroocceedduurreess  

∗∗  ssttaannddaarrddiizzee  mmeetthhooddss  

∗∗  mmaakkee  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  tthhee  uussee  ooff  rreessoouurrcceess..    

  

    TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  pprroocceedduurreess  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr  WWOORRKK  EEVVAALLUUAATTIIOONN  sshhoouulldd  aassssiisstt  tthhee  

ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  mmaaiinntteennaannccee  ssuuppeerrvviissoorrss  bbyy  pprroovviiddiinngg  tthhee  bbaassiiccss  ffoorr  aa  ccoonnttiinnuuiinngg  ggeenneerraall  eevvaalluuaattiioonn  

ooff  tthhee  oonn--ggooiinngg  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  ooff  tthhee  ddiivviissiioonn  aanndd  ddiissttrriicctt  mmaaiinntteennaannccee  ccrreewwss..    PPeerriiooddiicc  eevvaalluuaattiioonnss  

aanndd  rreevviieewwss  sshhoouulldd  bbee  sscchheedduulleedd  ssoo  tthhaatt  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ssuuppeerrvviissoorrss  mmaayy  eexxaammiinnee  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  

MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  mmoorree  ddeettaaiill..    IIff  pprrooppeerrllyy  ppllaannnneedd  aanndd  sscchheedduulleedd,,  tthheessee  eevvaalluuaattiioonnss  

aanndd  rreevviieewwss  wwiillll  ooffffeerr  aallll  lleevveellss  ooff  ssuuppeerrvviissiioonn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssuuggggeesstt  cchhaannggeess  aanndd  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  

tthhee  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm..  

  

    AAnnnnuuaallllyy,,  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  oorrggaanniizzeess  aanndd  ccoooorrddiinnaatteess  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee,,  uussuuaallllyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  MMeeeettiinngg..    TThhee  

ffoolllloowwiinngg  aarree  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee::  
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∗∗  tthhee  SSttaattee  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr,,  

∗∗  aallll  DDiivviissiioonn  EEnnggiinneeeerrss,,  aanndd  

∗∗  ddeessiiggnnaatteedd  BBuurreeaauu  CChhiieeffss  

  

    AAss  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  aaaarriissee  oorr  iiff  ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nneeeeddeedd,,  aaddddiittiioonnaall  aadd  hhoocc  

mmeemmbbeerrss  mmaayy  sseerrvvee  bbrriieeffllyy  aatt  tthhee  pplleeaassuurree  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  CCoommmmiittttee  oorr  tthheeyy  mmaayy  bbee  iinnvviitteedd  

ttoo  aatttteenndd  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  MMeeeettiinngg..    AAtttteennddaannccee  aatt  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  

MMeeeettiinngg  uussuuaallllyy  iinncclluuddeess::  

  

∗∗  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDiirreeccttoorr  

∗∗  tthhee  AAssssiissttaanntt  TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDiirreeccttoorr  

∗∗  tthhee  CChhiieeff  EEnnggiinneeeerr  

∗∗  ddeessiiggnnaatteedd  AAssssiissttaanntt  CChhiieeff  EEnnggiinneeeerrss  

∗∗  tthhee  SSttaattee  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  

∗∗  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg  SSeeccttiioonn  EEnnggiinneeeerr  

∗∗  ddeessiiggnnaatteedd  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  ppeerrssoonnnneell  

∗∗  tthhee  ddiivviissiioonn  eennggiinneeeerrss  

∗∗  tthhee  ddiivviissiioonn  mmaaiinntteennaannccee  eennggiinneeeerrss  

∗∗  tthhee  aassssiissttaanntt((ss))  ttoo  tthhee  ddiivviissiioonn  mmaaiinntteennaannccee  eennggiinneeeerr  

∗∗  tthhee  ddiivviissiioonn  ttrraaffffiicc  eennggiinneeeerr  

∗∗  tthhee  ddiivviissiioonn  eeqquuiippmmeenntt  ssuuppeerriinntteennddeenntt  

∗∗  tthhee  ddiivviissoonn  cchhiieeff  bbrriiddggee  iinnssppeeccttoorr  

∗∗  tthhee  ddiivviissiioonn  mmaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssppeecciiaalliisstt  

∗∗  tthhee  ddiissttrriicctt  eennggiinneeeerrss  

∗∗  ootthheerr  aalllliieedd  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  rreepprreesseennttaattiivveess  ssuucchh  aass,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::    

∗∗  tthhee  FFHHWWAA  DDiivviissiioonn  AAddmmiinniissttrraattoorr  

∗∗  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  AAllaabbaammaa  CCoouunnttyy  EEnnggiinneeeerrss  AAssssoocciiaattiioonn  

∗∗  ddeessiiggnnaatteedd  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  hhiigghhwwaayy  aanndd  bbrriiddggee  rreellaatteedd  iinndduussttrriieess..  

      

    TThhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  iinnttoo  sseessssiioonn  aass  ddeeeemmeedd  aapppprroopprriiaattee  

bbyy  tthhee  SSttaattee  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  aanndd  wwhhiillee  iinn  sseessssiioonn  mmaayy  ccoonnssiiddeerr,,  vvoottee  oonn,,  aanndd  ooffffeerr  ffoorr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  ssuucchh  iitteemmss  aass::  

  

∗∗  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss  

∗∗  qquuaannttiittyy  ssttaannddaarrddss  ((lleevveellss  ooff  sseerrvviiccee))  

∗∗  ccrreeww  ssiizzeess  
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∗∗  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  mmaaiinntteennaannccee  ccrreewwss  

∗∗  ddeeffiinniinngg  nneeww  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  

∗∗  eelliimmiinnaattiinngg  nnoonn--eesssseennttiiaall  mmaaiinntteennaaeennccee  aaccttiivviittiieess  

∗∗  ssttaaffffiinngg  nneeeeddss  

∗∗  eeqquuiippmmeenntt  nneeeeddss..  

  

    TThhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  iiss  uussuuaallllyy  ccoonndduucctteedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  

tthhee  aannnnuuaall  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  MMeeeettiinngg  wwhhiicchh  iiss  hheelldd  ssoommeettiimmee  ffrroomm  llaattee--JJuullyy  ttoo  eeaarrllyy--AAuugguusstt..    

TTrraaddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  MMeeeettiinngg  hhaass  bbeeeenn  hheelldd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  ffuullll  wweeeekk  ooff  AAuugguusstt..    TThhee  sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  ddaatteess  

ffoorr  tthhee  MMeeeettiinngg  iiss  ddeeppeennddeenntt  ooff  ttwwoo  mmaajjoorr  eevveennttss::  

  

11..  TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  rreeppoorrttss  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  eennddiinngg  

JJuunnee  3300..  

22..  TThhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  aannnnuuaall  bbuuddggeettiinngg  pprroocceessss,,  uussuuaallllyy  oonn  oorr  aabboouutt  SSeepptteemmbbeerr  11..  

    

    TThhee  hhoosstt  ddiivviissiioonn  ffoorr  tthhee  MMeeeettiinngg  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  rroottaattiinngg  tthhee  MMeeeettiinngg  iinn  oorrddeerr  aass  

    ffoolllloowwss::  

  

∗∗  SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn  ((11999900  mmeeeettiinngg  iinn  sshheeffffiieelldd  aatt  tthhee  RRaammaaddaa  IInnnn))  

∗∗  FFiifftthh  DDiivviissiioonn  ((11999911  mmeeeettiinngg  iinn  TTuussccaalloooossaa  aatt  tthhee  HHoolliiddaayy  IInnnn))  

∗∗  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  ((11999922  mmeeeettiinngg  iinn  DDeeccaattuurr  aatt  tthhee  GGuunntteerrssvviillllee  SSttaattee  PPaarrkk))  

∗∗  NNiinntthh  DDiivviissiioonn  ((11999933  mmeeeettiinngg  iinn  GGuullff  SShhoorreess  aatt  tthhee  GGuullff  SShhoorreess  SSttaattee  PPaarrkk))  

∗∗  TThhiirrdd  DDiivviissiioonn  ((11999944  mmeeeettiinngg  iinn  BBiirrmmiinngghhaamm  aatt  tthhee  CCrroowwnnee  SStteerrlliinngg  SSuuiitteess  HHootteell))  

∗∗  SSeevveenntthh  DDiivviissiioonn  ((11999955  mmeeeettiinngg  iinn  EEuuffaauullaa  aatt  LLaakkeeppooiinntt  SSttaattee  PPaarrkk))  

∗∗  FFoouurrtthh  DDiivviissiioonn  ((11999966  mmeeeettiinngg  iinn  AAuubbuurrnn  aatt  tthhee  AAuubbuurrnn  HHootteell  aanndd  CCoonnffeerreennccee  

CCeenntteerr))  

∗∗  ((NNoottee  tthhaatt  tthhee  SSiixxtthh  DDiivviissiioonn  aanndd  tthhee  EEiigghhtthh  DDiivviissiioonn  aarree  nnoott  nnoorrmmaallllyy  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  

rroottaattiioonn))..  

  

    PPoossssiibbllee  mmeeeettiinngg  ffaacciilliittiieess  aarree  vviissiitteedd  bbyy  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  

aanndd  tthhee  hhoosstt  ddiivviissiioonn..    WWhheenn  sseelleeccttiinngg  tthhee  hhootteell  oorr  ootthheerr  ffaacciilliittyy  ffoorr  tthhee  MMeeeettiinngg,,  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  ggiivveenn  ttoo  

tthhee  aannttiicciippaatteedd  nnuummbbeerr  ooff  aatttteennddeeeess,,  rroooomm  rraatteess,,  mmeeeettiinngg  rroooomm  ccoossttss,,  ffoooodd  sseerrvviiccee,,  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aaddddrreessss  ssyysstteemm,,  aanndd  tthhee  hhootteell’’’’ss  ppoolliiccyy  oonn  aauuddiioo--vviissuuaall  eeqquuiippmmeenntt  rreennttaall..    TThhee  

MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  iiss  uussuuaallllyy  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  pprroocceessss  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg  SSeeccttiioonn  

EEnnggiinneeeerr..    AAfftteerr  vviissiittiinngg  aallll  aapppprroopprriiaattee  hhootteellss  aanndd  mmeeeettiinngg  ffaacciilliittiieess,,  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  BBuurreeaauu  

rreepprreesseennttaattiivvee  aanndd  tthhee  hhoosstt  ddiivviissiioonn  rreepprreesseennttaattiivvee  aatttteemmpptt  ttoo  rreeaacchh  aa  ccoonnsseennssuuss  aanndd  ttoo  cchhoooossee  aa  
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mmeeeettiinngg  ffaacciilliittyy..    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmaakkee  tthhee  ffiinnaall  sseelleeccttiioonn  ooff  bbootthh  tthhee  

hhoosstt  ddiivviissiioonn  aanndd  tthhee  mmeeeettiinngg  ffaacciilliittyy  ssiittee..  

  

    TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg  EEnnggiinneeeerr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiinngg  aanndd  oorrggaanniizziinngg  

tthhee  eesssseennttiiaall  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  eennttiirree  MMeeeettiinngg..    TThheessee  wwoouulldd  iinncclluuddee,,  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  lleennggtthh  aanndd  

nnuummbbeerr  ooff  pprreesseennttaattiioonnss,,  ssppeecciiaall  ttooppiiccss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd,,  ssppeecciiaall  ffuunnccttiioonnss,,  ssppeecciiaall  gguueessttss  aanndd  mmeeaallss..    

TThhee  MMaaiinntteennaannccee  EEnnggiinneeeerr  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  ffiinnaall  sscchheedduullee  aanndd  tthhee  pprrooggrraamm..  

  

    BByy  iinncclluuddiinngg  tthhee  aannnnuuaall  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  MMeeeettiinngg  aanndd  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  

CCoommmmiitttteeee  wwoorrkk  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  oovveerraallll  ccoonnttiinnuuoouuss  ssyysstteemm  ooppeerraattiioonn,,  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  

tthhee  eennttiirree  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  ccaann  bbee  mmooddiiffiieedd  ttoo  rreettaaiinn  tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonnss..    TThhee  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  eesssseennttiiaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  

∗∗  DDeevveellooppiinngg  tthhee  aannnnuuaall  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm  

∗∗  BBuuddggeettiinngg  aanndd  aallllooccaattiinngg  rreessoouurrcceess  

∗∗  AAuutthhoorriizziinngg  aanndd  sscchheedduulliinngg  wwoorrkk  

∗∗  RReeppoorrttiinngg  wwoorrkk  aaccccoommpplliisshheedd  

∗∗  EEvvaalluuaattiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee..  

      

    MMaaiinntteennaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  pprroocceessss..  
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    TTIITTLLEE                NNUUMMBBEERR  
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**11    SSeeee  yyoouurr  ccooppyy  ooff  tthhee  MMMM--660033  MMaaiinntteennaannccee  WWoorrkk  CCaalleennddaarr..  
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                337700    PPaaiinntt  --  SSiiggnn          lliitteerr  
            11337700    PPaaiinntt  --  PPrriimmeerr          lliitteerr  
            22337700    PPaaiinntt  --  BBrriiddggee          lliitteerr  
            33337700    PPaassttee  AAlluummiinnuumm        kkiillooggrraamm  
            44337700    SSoollvveenntt  ((FFuueell  TTyyppee))        lliitteerr  
                337711    SSiiggnn  ((SSqquuaarree  MMeetteerr))        ssqquuaarree  mmeetteerr  
            11337711    DDeelliinneeaattoorr          eeaacchh  
            22337711    MMaarrkkeerr  --  RRSSDD  PPVVTT        eeaacchh  
                337755    PPoosstt  --  SSiiggnn  ((LLiinneeaarr))        mmeetteerr  
                337777    GGuuaarrddrraaiill  SSppaacceerr        eeaacchh  
                337788    GGuuaarrddrraaiill  BBeeaamm  --  RRooaaddwwaayy      mmeetteerr  
            11337788    GGuuaarrddrraaiill  EEnndd  SShhooee        eeaacchh  
            22337788    GGuuaarrddrraaiill  PPoosstt  --  RRooaaddwwaayy      eeaacchh  
            33337788    SSaalltt//CCaallcciiuumm  CChhlloorriiddee        mmeettrriicc  ttoonn  
            44337788    EEppooxxyy            lliitteerr  
            55337788    GGuuaarrddrraaiill  EEnndd  AAnncchhoorr        eeaacchh  
                338800    PPaaiinntt  --  TTrraaffffiicc          lliitteerr  
                338811    PPaaiinntt  --  TTrraaffffiicc  FFDD        lliitteerr  
            11338811    SSoollvveenntt  --  ((FFDD  PPaaiinntt))        lliitteerr  
                338822    PPaaiinntt  --  GGuuaarrddrraaiill  ((GGaallvv))        lliitteerr  
                338833    TThheerrmmooppllaassttiicc  PPoowwddeerr        kkiillooggrraamm  
            11338833    TThheerrmmooppllaassttiicc          mmeetteerr  
                338844    LLiiqquuiidd  PPeettrroolleeuumm  GGaass        kkiillooggrraamm  
                338855    CCoonnttrroolllleerr  UUnniitt//TTrraaffffiicc        eeaacchh  
            11338855    LLaammppss  --  SSiiggnnaall          eeaacchh  
            22338855    LLeennssee  --  SSiiggnnaall          eeaacchh  
            33338855    FFuussee            eeaacchh  
                                                                                                            LLIISSTT  OOFF  MMAATTEERRIIAALL  CCOODDEESS  
  
                                                          MMMMSS  
        CCOODDEE    DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN          UUNNIITT  OOFF  MMEEAASSUURREE  
    
              338866    LLiigghhtt  BBuullbb          eeaacchh    
    339900    HHeerrbbiicciiddee  --  PPoowwddeerr        kkiillooggrraamm  
                339911    HHeerrbbiicciiddee  --  LLiiqquuiidd        lliitteerr  
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            11339911    SSeeeedd  --  GGrraassss          kkiillooggrraamm  
            22339911    MMuullcchh            mmeettrriicc  ttoonn  
            33339911    FFeerrttiilliizzeerr          mmeettrriicc  ttoonn  
            44339911    LLiimmee  --  AAggrriiccuullttuurraall        mmeettrriicc  ttoonn  
                339922    SSuurrffaaccttaanntt          lliitteerr  
                339933    DDrriifftt  CCoonnttrrooll  --  LLiiqquuiidd        lliitteerr  
                339944    DDrriifftt  CCoonnttrrooll  --  PPoowwddeerr        kkiillooggrraamm  
                339999    CCoonnccrreettee  --  RReeaaddyy  MMiixx        ccuubbiicc  MMeetteerr  
            11339999    GGllaassss  BBeeaaddss          kkiillooggrraamm  
            22339999    TThheerrmmooppllaassttiicc          ssqquuaarree  mmeetteerr  
          33339999    EExxppaannssiioonn  JJooiinntt  MMaatteerriiaall      mmeetteerr  
            44339999    WWaatteerr            lliitteerr  
                440000    PPllyywwoooodd  --  SShheeeett        eeaacchh  
                440011    GGuuaarrddrraaiill  PPoosstt  --  BBrriiddggee        eeaacchh  
            11440011    GGuuaarrddrraaiill  BBeeaamm  --  BBrriiddggee        mmeetteerr  
                440022    PPiilliinngg  --  SStteeeell          mmeetteerr  
                440033    SStteeeell  --  RReeiinnffoorrcciinngg        kkiillooggrraamm  
                440044    CChhaaiinn  LLiinnkk  FFeennccee        mmeetteerr  
            11440044    WWoovveenn  WWiirree  --  FFeennccee        mmeetteerr  
            22440044    BBaarrbbeedd  WWiirree          mmeetteerr  
                440055    FFiittcchh  IInneerrttiiaa  BBaarrrreell        eeaacchh  
                440066    BBaatttteerryy  FFllaasshheerr          eeaacchh  
              440077    FFeennccee  PPoosstt  --  SStteeeell        eeaacchh  
                440088    TToopp  RRaaiill  --  FFeennccee        mmeetteerr  
                440099    TTrraaffffiicc  DDeetteeccttoorr          eeaacchh  
                441100    FFllaasshheerr  --  WWaarrnniinngg        eeaacchh  
                441111    PPiinnee  TTrreeee          eeaacchh  
                441122    OOiill  --  LLuubbrriiccaanntt          lliitteerr  
                441133    TTiimmbbeerr  PPiilliinngg          ssqquuaarree  mmeetteerr  
                441144    FFeennccee  PPoosstt  --  TTrreeaatteedd  WWoooodd      eeaacchh  
                441155    RRooaadd  PPaattcchh          lliitteerr  
                441166    PPoollyymmeerr  CCoonnccrreettee        kkiillooggrraamm  
                441177    PPoollyymmeerr  LLiiqquuiidd          lliitteerr  
                441188    PPoollyymmeerr  PPrriimmeerr          lliitteerr  
                441199    SSeett--4455  CCoonnccrreettee        kkiillooggrraamm  
    333333333333    EEqquuiippmmeenntt  DDoollllaarr        ddoollllaarr  
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                                                    LLIISSTT  OOFF  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  UUNNIITT                

                                                              NNAAMMEESS  AANNDD  NNUUMMBBEERRSS  
  

                                                    MMMMSS  
  NNUUMMBBEERR      DDIIVVIISSIIOONN        DDIISSTTRRIICCTT          NNAAMMEE__________________  
  
      00110011                  11                    11      DDeeccaattuurr  
      00110022                                  11                    22      MMaaddiissoonn  
  00110033                  11                    33      DDuuttttoonn  
  00110044                  11                    44      JJooppppaa  
  00118888                  11                                                        DDiivviissiioonn--wwiiddee  ccrreeww  

  
  00220011                          22                    11      TTuussccuummbbiiaa  
  00220022                  22                    22      MMoouullttoonn  
  00220033                  22                    33      HHaammiillttoonn  
  00228888                  22            DDiivviissiioonn--wwiiddee  CCrreeww  
  
  00330011                  33                    11      JJeeffffeerrssoonn  
  00330022                  33                    22      OOnneeoonnttaa  
  00330033                  33                    33      GGaaddssddeenn  

  00330044                  33                    44      WWaallkkeerr  
  00330055                  33                    55      SShheellbbyy  
  00338888                  33            DDiivviissiioonn--wwiiddee  CCrreeww  
  
  00440011                  44                    11      AAlleexxaannddeerr  CCiittyy  
  00440022                  44                    22      CCaallhhoouunn  
  00440033                  44                    33      AAuubbuurrnn  
  00440044                  44                    44      HHoolllliiss  
  00440055                  44                    55      TTaallllaaddeeggaa  
  00440066                  44                    66      SSeeaallee  
  00448888                      44            DDiivviissiioonn--wwiiddee  CCrreeww  
  
  00550011                  55                    11      FFaayyeettttee  
  00550022                  55                              22      TTuussccaalloooossaa  
  00550033                  55                    33      CCaarrrroollllttoonn  
  00550044                  55                    44      MMaapplleessvviillllee  
  00550055                  55                    55      GGrreeeennssbboorroo  
  00558888                  55            DDiivviissiioonn--wwiiddee  CCrreeww  
  
  00660011                  66                    11      SSppeeiiggnneerr  
  00660022                  66                    22      UUnniioonn  SSpprriinnggss  
  00660033                  66                    33      MMoonnttggoommeerryy  
  00660044                  66                    44              GGrreeeennvviillllee  
  00660055                  66                      55      SSeellmmaa  
  00668888                  66            DDiivviissiioonn--wwiiddee  CCrreeww  
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          LLIISSTT  OOFF  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  UUNNIITT                            NNAAMMEESS  AANNDD  NNUUMMBBEERRSS  
            

                                                    MMMMSS  
        NNUUMMBBEERR      DDIIVVIISSIIOONN        DDIISSTTRRIICCTT    NNAAMMEE____________________                          
  
  00770011              77                                  11      DDootthhaann  
  00770022                77                    22      EEnntteerrpprriissee  
    00770033                        77                    33      AAnnddaalluussiiaa  
  00770044                77                    44      OOzzaarrkk  
  00770055                77                    55      TTrrooyy  
  00770066                77                    66      EEuuffaauullaa  
  00778888                77            DDiivviissiioonn--wwiiddee  CCrreeww  
  
  00880011                88                    11      LLiivviinnggssttoonn  
  00880022                88                    22      TThhoommaassttoonn  
  00880033                88                    33      CCaammddeenn  
  00880044                88                    44      GGrroovvee  HHiillll  
  00888888                88            DDiivviissiioonn--wwiiddee  CCrreeww  
  
  00990011                99                    11      MMoobbiillee  
  00990022                99                    22      BBaallddwwiinn  
  00990033                99                    33      EEvveerrggrreeeenn  
  00998888                99                DDiivviissiioonn--wwiiddee  CCrreeww  
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66xxxx  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppaaggeess  iinncclluuddee  MMaaiinntteennaannccee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss  ffoorr  aaccttiivviittiieess  660011  tthhoorroouugghh  669999..    

SSoommee  66xxxx  nnuummbbeerrss  aarree  nnoott  aassssiiggnneedd  aanndd  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn..    EExxaammpplleess  aarree  661199  tthhrroouugghh  

662233..  
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BBxxxx  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppaaggeess  iinncclluuddee  MMaaiinntteennaannccee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss  ffoorr  aaccttiivviittiieess  BB0011  tthhrroouugghh  BB9999..    SSoommee  

BBxxxx  nnuummbbeerrss  aarree  nnoott  aassssiiggnneedd  aanndd  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn..    EExxaammpplleess  aarree  BB4411  tthhrroouugghh  BB9988..  

  

  

  

  

  

  


