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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold rapporten ”Anlægselementer uden generaleftersyn” i Modul 3.2
Historik/ Kronologi.
Rapporten er beskrevet i detaljer i kravspecifikationens afsnit om modul 3.2.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
C / FNJ
2004-04-07
A2 / CFR, FNJ
2004-03-29
A / FNJ
2004-03-06

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER
Mindre rettelser og kommentarer indført i rapport-specifikationen.
Revision A2 er første udgave hvor rapporten behandles alene.
Revision A omhandlede alle 6 rapporter for modul 3.2.
Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-32_AnlægselementerUdenGeneraleftersyn_C.doc

Revision C, 2004-04-07

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 3

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Specifikation:
Udskriften skal liste de anlægselementer, der ikke er omfattet af en generaleftersynsopgave i opgaveliste E. Udskriften skal kunne begrænses til en udvalgt del af anlægshierarkiet.
Generaleftersyn er en cyklisk opgave – dvs. når der afrapporteres et generaleftersyn bliver det
næste automatisk indmeldt. Dvs. når der først er valgt at der skal udføres et generaleftersyn på et
element så vi der altid være indmeldt en generaleftersynsopgave for elementet (med mindre det
slettes).
Udskriften skal udskrive de anlægselementer i anlægshierarkiet som ikke er omfattet af et generaleftersyn – dvs. anlægselementer som ikke er valgt i modul 6.3 og 6.3.2 til at være omfattet af et
generaleftersyn.
Tekst header: ”Anlægselementer uden generaleftersyn:”
Bygværk
<Anlægselementets placering i hierarkiet> <Anlægselementnummer> <Navn> (modul 3.1)
Eksempel:
Eksempel på hvordan dele af rapporten vil komme til at se ud med rigtige data.
I eksemplet er det kun element ”1.1.2. Viaduktfag Jylland ” som ikke er omfattet af en generaleftersynsopgave. Bemærk at selve bygværket udskrives på første linie – og kan være omfattet af et
generaleftersyn (og burde derfor principielt ikke være med på listen) – men bygværket skal med
på listen, da udvalg af anlægshierarkiet kan omfatte flere bygværker.
Anlægselementer uden generaleftersyn
1. Ny Lillebæltsbroen
1.1.2. Viaduktfag Jylland

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 3

