Vejdirektoratet
DANBRO+

Modul 1 / Undermodul 1.2

Forvaltningsmanual

Mål og strategier
Dato: 2007-08-01

Revision:

1.1

VEJDIREKTORATET
DANBRO+ Forvaltningsmanual
Modul 1 / Undermodul 1.2
Mål og strategier

Indholdsfortegnelse

1.

INDLEDNING

2

2.

FORMÅL OG ANVENDELSE

2

3.

TEKNISK BESKRIVELSE – INPUT AF DATA

2

3.1

Input af data

3

3.2

Tilknytning af dokumenter

3

3.3

Rapporter

3

4.

TEKNISK BESKRIVELSE – PROCEDURER

3

5.

ORGANISATION OG ANSVAR

3

6.

REVISIONER

4

7.

BRUGERVEJLEDNING

4

8.

BILAG OG EKSEMPLER

4

VD_Drift_Modul_12

Revision 1.1, august 2007

Vejdirektoratet
DANBRO+

Modul 1 / Undermodul 1.2

Forvaltningsmanual

Mål og strategier
Dato: 2007-08-01

Revision:
1.1
Side: 2 af 4

1. Indledning
Denne Forvaltningsmanual til undermodul 1.2 Mål og strategier angiver Vejdirektoratets vejledning for brug af undermodulet.
Undermodulet indeholder 1.2 er et dokumentmodul som indeholder beskrivelser af mål og strategier generelt for hele bygværksmassen og specifikt for det enkelte bygværk.
Tilknytning til øvrige Forvaltningsmanualer:
Modul / Undermodul
Modul 0: Generelle beskrivelser

Beskrivelse af sammenhæng til øvrige moduler
Afsnit om generel dokumenthåndtering angiver den
generelle procedure for indlæggelse og vedligehold
af dokumenter i DANBRO+.

2. Formål og anvendelse
Formålet med undermodul 1.2 er at samle alle generelle dokumenter om bygværksmassen og det
enkelte bygværks mht. kvalitetsstyring, miljø og sikkerhed, trafikafvikling (generelt), drift og løsning af alle driftsopgaver, eftersyn og reparationer.
Formålet er modulet er at skabe overblik over de mål og strategier der opstilles for bygværkerne.
Modulet anvendes som opslagsværktøj i forbindelse med driften af et bygværk, således at opgaver bliver løst i henhold til opstillede mål og strategier.
Vejdirektoratet sørger for at alle indlagte dokumenter under det fiktive bygværk nr. 98 er aktuelle gældende. Tidligere dokumenter vil være at finde under kronologien.

3. Teknisk beskrivelse – input af data
Undermodul 1.2 er et dokumentmodul.
Der er ingen specielle regler mht. indlæggelse af dokumenter og links. Mht. de generelle regler for
indlæggelse af dokumenter og links henvises til den generelle Forvaltningsmanual for Modul 0.
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3.1 Input af data
Udover de generelle dokumentfelter indeholder undermodul 1.2 følgende specielle dokumentfelter:
Ansvarlig for godkendelse

Den ansvarlige sagsingeniør for DANBRO+ udvikling og
koordinering.

Kategori

Se afsnit 8.

Anvendelsesområde

Her beskrives dokumentets gyldighedsområde og hvor og
hvornår dokumentet skal anvendes.

Vedrører bygværk

Her vælges bygværk nr. 98 for dokumenter der er gældende
for hele bygværksmassen og det aktuelle bygværk for dokumenter der er gældende for et enkelt bygværk.

3.2 Tilknytning af dokumenter
De generelle dokumenter knyttes til bygværk nr. 98.
Dokumenter specifikt for et enkelt bygværk knyttes til bygværket og kun til bygværket. Dokumentet skal ikke knyttes til underliggende anlægselementer.
3.3 Rapporter
Undermodul 1.2 indeholder ingen rapporter.

4. Teknisk beskrivelse – procedurer
Undermodul 1.2 er et dokumentmodul. Der er ingen specifikke procedurer for modulet.

5. Organisation og Ansvar
Undermodul 1.2 vedligeholdes af Vejdirektoratet i samarbejde med Drifts- og brugergruppen for
DANBRO+ samt af de individuelle projektledere for bygværkerne.
Der er ingen fast revision af indholdet.
Større ændringer i modulet udmeldes til alle sagsingeniører og projektledere via undermodel 6.1
Logbog/døgnrapport.
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6. Revisioner
Dette afsnit beskriver af ændringer i forbindelse med revision af denne Forvaltningsmanual.
Revision; Initialer; Dato
Beskrivelse af revision
1.1; Driftsgruppen; 2007-08-01 Første udgave i DANBRO+.
1; Driftsgruppen; 2007-04-23

Første udgave til generel kommentering hos Vejdirektoratet.

7. Brugervejledning
Dette afsnit henviser til de dele af den generelle brugervejledning der er relevante i forbindelse
med denne Forvaltningsmanual for undermodul 1.2.
•
•

Der findes ingen online hjælp mht. almindelige opgaver i DANBRO+.
Generel dokumenthåndtering, se "Workflow, Dokumenthåndtering"

8. Bilag og eksempler
Interne kataloger
Dette afsnit indeholder en oversigt over indhold af det interne katalog i modulet
Kategori:
Liste i kataloget
Mål, Generelle
Strategi, Generelle
Mål, Specifikke
Strategi, Specifikke
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Uddybende forklaring
Vejdirektoratets generelle mål som eksempelvis kan
være angivet i Vejdirektoratets handlingsplan
Vejdirektoratets overordnede strategier for driften og
vedligeholdelsen af bygværket.
Specifikke mål for et bygværk
Specifikke strategi for et bygværk
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