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Rapporter

Modul 2.5 Serviceaftaler og rekvisitioner
Rapportnavn: Aftale- og rekvisitionsliste

Dato:

2004-07-31

Revision:
C
Side: 1 af 5

1. Indledning
Dette notat beskriver indholdet af rapporten ”Aftale- og rekvisitionsliste” i modul ”2.5 Serviceaftaler og rekvisitioner”.
Rapporten udskriver en oversigt over de indgåede aftaler og rekvisitioner for et udvalgt bygværk.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
C / FNJ
2004-07-31
B / KIR
2004-07-29
A / HB
2004-04-02

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER.
Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.
Revideret udgave med layout svarende til layout og opbygning af
rapporter i modul 2.1 og 3.1.
Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp-rapport_Modul-25_Aftale_rekv_liste_revC.doc

Revision B, 2004-07-30

Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af: ”Side 2”
Denne rapport er kaldt med følgende parametre: (udover de generelle)
- Udvalgt bygværk i anlægshierarkiet.
Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
- Rekvisitionsnummer
- Kategori
- Opgave
”Rapporten udskrives for følgende elementer:”
- Følger den generelle skabelon.

Header
Følger den generelle skabelon.

Footer
Følger den generelle skabelon.

Udskriftformat
Følger den generelle skabelon.

Sidetal
Følger den generelle skabelon.

Indhold af: ”Side 3”
Følger den generelle skabelon

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 2

af 5

Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Specifikation:
Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
”Opgave: ”
”Rekvisitionsnummer / Navn:”
”Kategori”
”Budget: kr.”

<Opgave-Nr;4.1.> <Opgavebetegnelse;4.1>
<Rekvisitionsnummer> / <Navn>
<Kategori> (ikke dokument-kategori)
<Budget>

”Aftaledato:”
”Udløbsdato:”
”Aftale indgået af:”

<Aftaledato>
<Udløbsdato>
<Hvem i bygherreorganisation har indgået aftalen> angives via:
<Fornavn> <Efternavn> ”–” <Initialer> ”,” <Ansættelsessted>” (2)
<Hvem er aftalen indgået med> angives via:
<Fornavn> <Efternavn> ”–” <Initialer> ”,” <Ansættelsessted>”(2)
<Hvad omhandler aftalen>

”Aftale indgået med”:
”Aftale indgået om:”

”Ramme- eller serviceaftale:”
<Rekvisitionsnummer> / <Navn> (3)
”Tilknytning til anlægselementer:” <Tilknytning til anlægselementer>
[Det overlades til CIBER at detaljere udskrift] (1)
”Tilknyttede dokument:”
Tabel med oplysninger om dokumentet knyttet til den aktuelle aftale:
”Dokument:”
Filnavn på dokument
”Udarbejdet af:”
<Hvem har udarbejdet materialet>
(Hvis ”Person” medtages <Ansættelsessted; 2.3>
”Ansvarlig: ”
<Ansvarlig>
”Modtager:”
<Modtager>
”Nøgleord:”:
<Nøgleord>
”Bemærkning:
<Bemærkning>
”Dato: Kategori: Titel: ”
<Dato for udarbejdelse> <Kategori> <Titel/Overskrift>

Hver opgave adskillelser med vandrette streger, som vist på eksemplet.
Note (1) Mht. udskrift af en udpeget del at anlægselementhierarkiet overlades til CIBER at
foreslå hvordan denne udskrift udføres bedst mulig. Udskrift af udpegede dele af
anlægselementhierarkiet er en central del at DANBRO+ og bør foretages ens i hele
systemet.
Note (2) Alle felter er fra modul 2.3. Ved udskrift af <Ansættelsessted> for en person udskrives
kun <Navn> for Ansættelsessted.
Note (3) Tilknytning til allerede eksisterende serviceaftale og rekvisition.

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 5

Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel:
Bygværk: 000-9999-0-003.00 UF af Storstrømmen, Storstrømsbroen

Opgave:
Rekvisitionsnummer / Navn:
Kategori:
Budget:

1. Driftsreparationer
2004-STOR-0201 / Fjernelse af løs beton
Rekvisition til entreprenør
kr. 600.000

Aftaledato:
Udløbsdato:
Aftale indgået af:
Aftale indgået med:
Aftale indgået om:

2004-01-01
2005-01-01
Finn Jensen, FNJ, Rambøll
Mogens Rasmussen, MRA, OC&KS
Behugning af kantbjælker

Ramme- eller serviceaftale:
Tilknytning til anlægselementer:

Drift-04 / Rammeaftale for udbudspakke 11
9. Kantbjælker

Tilknyttede dokumenter:
Dokument:
Udarbejdet af:
Ansvarlig:
Nøgleord:
Bemærkning:

STOR-Rekvision2_2004.doc
Finn Jensen, FNJ, Rambøll
Kirsten Riis, KIR, Rambøll
Standardrekvisition, Entreprenør, Aftale
Dato:
Kategori:
Titel:
2004-07-01
Dokument
Fjernelse af løs beton

Opgave:
Rekvisitionsnummer / Navn:
Kategori:
Budget:

5. Reparation af kantbjælke
2004-STOR-0101 / Sprøjtereparation af kantbjælke V
Rekvisition til entreprenør
kr. 400.000

Aftaledato:
Udløbsdato:
Aftale indgået af:
Aftale indgået med:
Aftale indgået om:

2004-01-01
2005-01-01
Finn Jensen, FNJ, Rambøll
Mogens Rasmussen, MRA, OC&KS
Sprøjtereparation af kantbjælke V.

Ramme- eller serviceaftale:
Tilknytning til anlægselementer:

Drift-04 Rammeaftale for udbudspakke 11
9. Kantbjælker

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 4

af 5

Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Tilknyttede dokumenter:
Dokument:
Udarbejdet af:
Ansvarlig:
Nøgleord:
Bemærkning:

Dato ”kl.” Tid

STOR-Rekvision_2004.doc
Finn Jensen, FNJ, Rambøll
Finn Jensen, FNJ, Rambøll
Standardrekvisition, Entreprenør, Aftale
Dato:
Kategori:
Titel:
2004-07-01
Dokument
Sprøjtereparation af kantbjælke V

”Side” Sidetal
Side 5

af 5

