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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold rapporten ”Oversigt over udgifter” i Modul 3.2 Historik/ Kronologi.
Rapporterne 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
B / CFR
2004-03-23
A / FNJ
2004-03-06

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER
Første udgave hvor indholdet af rapporten er specificeret.
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_OversigtOverUdgifter_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)
- Udvalgte bygværker og elementer i anlægshierarkiet.
- Valg om underliggende elementer i anlægshierarkiet skal med (ja/nej).
- Opgave type (manuel/automatisk)
- Begivenhedens Art
- Datointerval
- Pristalsreguleret (ja/nej) (Default: nej)
Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
- Rapporten skal sorteres efter anlægselementnumrene.
”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 4

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Specifikation:
Første gruppering på:
”Bygværk:” <Registreringsnummer>. <Bygværkets navn>

(modul 1.1)

Anden gruppering på:
”Anlægselement:” <Placering i hierarkiet>. <Anlægselementnummer>. <navn>

(modul 3.1)

Underliggende data:
”Dato:”
”Begivenhed:”
<Dato>
<Begivenhedens art>

”Type:”
”Titel:”
”A” eller ”M” <Titel>

”Registrerede udgift:”
<Samlet udgift for …>

Type angiver om posterne er manuelt indtastede poster fra modul 3.2 eller automatisk overførte
poster fra modul 6.x. Desuden bemærkes at:
- For de manuelt indtastede poster er alle felter fra modul 3.2.
- For automatisk overførte poster er alle felter fra modul 6.x (og via modul 4.1)
Opbygningen bør dog følge specifikationen for de manuelt indtastede poster, dvs. følge nedenstående skabelon:
Indhold af felterne tages fra de moduler hvor opgaverne er overført fra:
<Dato> = <Faktisk slutdato>
(modul 3.1)
<Titel> = <Beskrivelse>
(modul 6.3 eller 6.4)
<Involverede anlægselementer>
(modul 6.3 eller 6.4)
<Samlet udgift for hvert af de involverede anlægselementer> = <Slutforbrug>
(modul 4.1)

Udgifter skal pristalsreguleres hvis dette er valgt for rapporten.

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 4

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel:
Der tages udgangspunkt i følgende hierarki:
111.1.7 Bærende overbygning
111.1.7.1 Sydlige tilslutningsfag
111.1.7.2 Buefag
111.1.7.3 Nordlige tilslutningsfag
111.1.8 Kantbjælker
111.1.8.1 Sydlige tilslutningsfag
111.1.8.2 Buefag
111.1.8.3 Nordlige tilslutningsfag

Der vælges to elementer på niveau 4 som angivet nedenfor:
Elementer
Udgifter
111.1.7 Bærende overbygning
75.000 + 300.000
111.1.7.1 Sydlige tilslutningsfag
50.000
111.1.7.2 Buefag
50.000
111.1.7.3 Nordlige tilslutningsfag
0
111.1.8 Kantbjælker
100.000
111.1.8.1Sydlige tilslutningsfag
600.000
111.1.8.2 Buefag
0
111.1.8.3 Nordlige tilslutningsfag
0
”Sum underelementer” indeholder summen af registrerede udgifter på underliggende elementer
(som i dette eksempel ikke er medtaget på udskriften).

Bygværk:

111. Storstrømsbroen

111.1.7
Dato:
2002-03-23
2003-03-23

Bærende overbygning
Begivenhed: Type:
Særeftersyn (M)
Reparation
(A)

111.1.8
Dato:
2004-03-23

Kantbjælke
Begivenhed: Type:
Reparation
(A)

Titel:
Broplade
Reparation af tværfuger
Sum underelementer

Registrerede udgift:
75.000,00
300.000,00
100.000,00

Titel:
Reparation af tværfuger
Sum underelementer

Registrerede udgift:
100.000,00
600.000,00

Sum afgrænsning

Dato ”kl.” Tid

1.175.000,00

”Side” Sidetal
Side 4

af 4

