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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold af rapport ”Anlægselementdata” i Modul 3.1 Anlægselementbeskrivelse.
Rapporten udskriver Anlægselementdata, dvs. data over de elementer der er oprettet for det enkelte bygværk i DANBRO+. Elementer til udskrift kan vælges ved anvendelse af filtre herfor.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
B,C / FNJ
2004-04-14
A2/ESL
2004-04-05
A1/ESL
2004-03-29
A / ESL
2004-03-05

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER
Godkendt af Driftsgruppen
Iht. indkomne kommentarer
Iht. indkomne kommentarer fra Driftsgruppen
Rapporten er baseret på kravspecifikationen og den tilhørende test-case

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-31_Anlægselementdata_C.doc

Revision C, 2004-04-14

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)
Rapporten kaldes med et udvalgt del af anlægselementhierarkiet. Det skal kunne angives
om underliggende elementer skal medtages.
Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
Kronologisk efter numrene i Anlægselementhierarkiet.
”Rapporten udskrives for følgende elementer:”
Som den generelle udskrift af udvalg af anlægselementhierarki.

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 4

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Rapporten er Anlægselementdata
Specifikation:
Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
Bygværksidentifikation og - betegnelse angives én gang for hvert valgt bygværk.
"Anlægselementdata for element:" <Anlægselements placering i hierarki> <Anlægselementnummer> <Navn> (skrives med bold – se eksempel)

"Beskrivelse":
"Kategori:"
"Elementtype:"
"Lokalitet:"

<Beskrivelse>
<Kategori>
<Elementtype>
<Lokalitet >

"Fabrikat:"
"Typebetegnelse:"
"Materiale:"
"Funktion:"

<Fabrikat>
<Typebetegnelse>
<Materiale>
<Funktion>

"Størrelse:"
<Størrelse> <Måleenhed for størrelse>
"Generel beskrivelse:" <Generel beskrivelse>
"Sikkerhedsfilosofi:"
"Grænseflader:"

<Sikkerhedsfilosofi>
<Grænseflader>

"Bemærkning:"

<Bemærkning>

"Datablad"

<Datablad>

Efter hvert datasæt for et enkelt element skal der foretages sideskift.

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 4

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel:
Bygværk: 000-40-0-087.50

UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Anlægselementdata for element: 1.103.2.7 Bærende overbygning
Beskrivelse:
Kategori:
Elementtype:
Lokalitet:
Fabrikat:
Typebetegnelse:
Materiale:
Funktion:
Størrelse:
Generel beskrivelse:

Hængebroens kassedrager
Konstruktioner
Lukket kassedrager

Stål

1160 m
Brodragerens længde

Sikkerhedsfilosofi:
Grænseflader:
Bemærkning:
Datablad:

Dato ”kl.” Tid

www.vd.dk

”Side” Sidetal
Side 4

af 4

