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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold af rapport ”Oversigt over behov fordelt på prioritet” i Modul 4.2
Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner.
Rapporten udskriver - for et givent år og bygværk – en oversigt over budgetterne for de 4 prioriteter (0-3), inkl. summen.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
B, C / KIR, FNJ
2004-09-07
A / KIR
2004-08-23

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER.
Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.
Første revision

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-42_Oversigt-prioritet_C.doc

Revision C, 2004-09-07

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)
- Udvalgt bygværk i anlægshierarkiet.
- Udvalgt år
Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
- Rapporten skal sorteres efter 1) Prioritet, 2) Anlægselement og 3) ”Opgaveart” som angivet
i eksemplet. Sortering er fast og skal ikke kunne ændres af brugeren.
Bemærk: ”Opgaveart” er Vedligehold, Reparation og Eftersyn, der sorteres efter nævnte rækkefølge. I rapporten forkortes de V, R og E.
”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”
”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:
Rapporten udskriver en tabel med de indmeldte behov.
Rapporten er i landscape-format.
Der er én række pr. registrering.
Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
”År 2004 - Oversigt over behov fordelt på prioritet:”
(ovenstående kun én gang på første side).
Header til tabellen skal gentages på hver side. De første rækker under ”Bygværk”, prioritet 0, 1, 2 og 3
er sumrækker som summerer budgetter for hele bygværker og prioritet 0,1,2 og 3. Sum angives øverst
som vist i eksemplet. Alle tal angives i hele 1.000 kr., eks. ”2.500.000” angives som ”2.500”.
Tabellen indeholder følgende kolonner:
”Element”
<Anlægselementnummer; 3.1> (1) <Navn> som CRF #35
”Prioritet”
<Prioritet; 4.2>
”Art”
<Afhængig af hvor opgaven er linket i modul 6.3-6.4>
(Angives som bogstav V,R eller E)
”Ansvarlig”
<Opdateret af; 4.2>
”Beskrivelse”
<Opgavebetegnelse; 4.1><Beskrivelse; 4.2>
”Indmeldt første år”
<Indmeldt første gang; 4.2> Udskriv kun årstallet.
”Underliggende”
<Indgår dette i en opgavegruppe; 4.1> (”ja”/”nej”)
”TK”
<Tilstandskarakter; 6.3.2>
for det bygværkselement i anlægshierarkiet som opgaven er tilknyttet.
Hvis der er valgt flere elementer angives tilstandskarakteren for det
øverste element i udvalget af anlægshierarkiet.
”Cyklisk”
<Cyklisk: 4.1> (”ja”/”nej”)
”Konsekvens ved udskydelse” <Konsekvens ved udskydelse; 4.2>
”Budget”
<Overslag; 4.2>

Note (1) :
Der skal angives <Anlægselements placering i hierarki> <Anlægselementnummer> - dvs. komplet
registrering i anlægshierarki
Nederst på sidste side angives i venstre hjørne følgende:
”Pristal / Status:” <Pristal; 4.3> / <Status; 4.3>

Justering af kolonner: Se nedenfor tabel i eksemplet.

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
År 2004 - Oversigt over behov fordelt på prioritet:
Element

Prioritet

Art

Ansvar-

Beskrivelse

lig
Storstrømsbroen

Indmeldt

Under-

første år

liggende

TK

Cyk-

Konsekvens ved udskydelse

lisk

Alle aktiviteter

Total

23.100

0

Alle aktiviteter med prioritet 0

Sum

10.000

1

Alle aktiviteter med prioritet 1

Sum

3.000

2

Alle aktiviteter med prioritet 2

Sum

100

3

Alle aktiviteter med prioritet 3

Sum

10.000

Sum

10.000

Prioritet 0
42.2 Fløje

Budget
[1000 kr.]

0

R

JVT

Sætninger i vederlag.

2004

Nej

4

Nej

Sætningerne kan udvikle sig så det har

4.800

konsekvens for hele broen.
42.12 Fuger

0

R

JVT

Udskiftning af 5 dilatationsfuger

2003

Nej

4

Nej

Over fugerne er der midlertidig udlagt

Arbejdet er en fortsættelse af sidste års arbej-

stålplader. Ved udskydelse påvirkes

de udført i år 2003.

trafikken på broen.

Prioritet 1
42.9 Kantbjælke

Sum
1

R

JVT

Reparation af forvitrede kantsten langs kørebanen

Dato ”kl.” Tid

5.200

2002

Nej

3

Nej

Større betonstykker falder ud på køreba-

3.000
3.000

nen til fare for trafiksikkerheden.

”Side” Sidetal
Side 4

af 5

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Element

Prioritet

Art

Ansvar-

Beskrivelse

lig

Indmeldt

Under-

første år

liggende

TK

Cyk-

Konsekvens ved udskydelse

lisk

Prioritet 2
42.9 Kantbjælke

Budget
[1000 kr.]
Sum

2

E

JVT

Særeftersyn af kantbjælker

2004

Ja

3

Nej

100

Manglende fastgørelse af rækværker

100

Ved sidste generaleftersyn blev der konstateret svære afskalninger og lokalt større misfarvninger pga. korrosionsprodukter på indersiden af kantbjælkerne.
Prioritet 3
42.11 Belægning

Sum
3

R

JVT

Udlægning af OB på kørebanen.

2004

Nej

2

Nej

OB på kørebanen kan bremse en yderli-

10.000
10.000

gere forvitring kørebanen.

Justering:
Venstrestillet

Centreret Centreret Centreret Venstrestillet

Centreret Centreret Centreret Centreret

Venstrestillet

Højrestillet

Pristal / Status: 138,50 / Skønnet

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 5

af 5

