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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold af rapport ”Årlige udgifter” i Modul 4.4 Statistikker.
Rapporten udskriver en økonomisk oversigt for henholdsvis reparations- og vedligeholdsopgaver.
Rapporten summerer reparations- og vedligeholdsopgaver pr. bygværk.
OBS
En opgave kan være tilknyttet til flere anlægselementer, dvs. et udvalg af anlægselementer.
Budgetter er tilknyttet det øverste anlægselement i udvalget, hvilket sikrer at budgetter kun medtages én gang i summerne. ”Budgetter” er budgetfelter i modul 4.1 samt feltet <Prisoverslag;
6.4>.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
B, C / FNJ
2005-03-06
A / KIR
2005-02-01

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER.
Formel godkendelse hos Driftsgruppen er ikke indhentet.
Første udgave som udkast for kommentering.
Rapporten bygger på rapport ”Oversigt over overslag” fra modul 6.4 samt
rapport ”10 års budget” fra modul 4.2

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-44_Årlige_udgifter_C.doc

Revision C, 2005-03-06

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 del af anlægshierarkiet
Udvalgt antal år (eksempelvis fra år 2005 til og med år 2014)

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
-

Numerisk efter bygværksnummer

”Rapporten udskrives for følgende elementer:”
-

Følger den generelle skabelon.

Header
”Side 3” 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:
Alle budgetter angives i hele 1.000 kr.
Bemærk at hvert budget kun er tilknyttet et anlægselement jf. nedenstående eksempel.
Eksempel: ------------------------------------------------------------------------------------Opgave:
Særeftersyn af brobelægning
Tilknyttede Anlægselementer:
112.1.11 Ny Lillebæltsbro /.../ Belægninger
112.2.11 Ny Lillebæltsbro /.../ Belægninger
112.3.11 Ny Lillebæltsbro /.../ Belægninger
Budget og <Prisoverslag> tilknyttes til anlægselement 112.1.11, jf. regel i afsnit 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tabellerne er i landscape-format. Header gentages på hver side.
Der udskrives en tabel for 10 år af gangen.
Hvis der valgt interval større end 10 år, udskrives de efterfølgende 10 år på en ny tabel.

Tabellen indeholder i øverste række en sum for alle bygværker.
De følgende rækker er en sum af opgaver tilknyttet et enkelt bygværk.
Tekst header: ”Vedligeholdsopgaver:”
For V-opgaver fra modul 6.4 udfyldes nedenstående tabel:
Tabellen indeholder følgende kolonner (”del 1” = sum for alle valgte bygværker):
”Bygværk”
”Alle bygværker”
”Status”
”Indmeldt”, ”Valgt” og ”Sum”
(Se rækker nedenfor)
”År ###”
<Overslag; 4.2>
og følgende rækker:
”Alle bygværker, Indmeldt” Sum af <Overslag; 4.2> for bygværker, indmeldte opgaver
”Alle bygværker, Valgt”
Sum af <Overslag; 4.2> for bygværker, valgte opgaver
”Alle bygværker, Sum”
Sum af <Overslag; 4.2> for bygværker
Tabellen indeholder følgende kolonner (”del 2” = sum pr. bygværk):
”Bygværk”
<Anlægselementnummer; 3.1> <Navn>
”Status”
”Indmeldt”, ”Valgt” og ”Sum”
(Se rækker nedenfor)
”År ###”
<Overslag; 4.2>
og følgende rækker indenfor hver:
”Bygværk, Indmeldt”
Sum af <Overslag; 4.2> for bygværk, indmeldte opgaver
”Bygværk, Valgt”
Sum af <Overslag; 4.2> for bygværk, valgte opgaver
”Bygværk, Sum”
Sum af <Overslag; 4.2> for bygværk (etc.)

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 5

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Kolonner for hvert år gøres så smalle som muligt så kolonner ”Bygværk” får så meget plads som muligt.

-oTekst header: ”Reparationsopgaver:”

For R-opgaver fra modul 6.4 udfyldes tabel analogt til tabellen beskrevet ovenfor.
Nederst på sidste side angives i venstre hjørne følgende:
”Pristal / Status:” <Pristal; 4.3> / <Status; 4.3>
Justering af kolonner: Se nedenfor hver tabel i eksemplet.

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 4

af 5

Dato ”kl.” Tid

Pristal / Status: 138,50 / Skønnet

Justering:
Venstrestillet

43. Masnedsundbroen

42. Storstrømsbroen

11. Ny Lillebæltsbro

Venstrestillet

Sum

Valgt

Indmeldt

Sum

Valgt

Indmeldt

Sum

Valgt

Indmeldt

774

1.624

850

774

År 2007

774

2.294

2.294

[1000 kr.]

År 2008

774

1.774

1.774

[1000 kr.]

År 2009

774

1.674

1.674

[1000 kr.]

År 2010

774

774

774

[1000 kr.]

År 2011

774

874

874

[1000 kr.]

Herefter er alle kolonnerne højrestillet , dog er overskriften centreret.

346

942

774

942
2.062

1.120

Valgt

lndmeldt

Alle bygværker

År 2006
[1000 kr.]

År 2005
[1000 kr.]

Sum

Status

Bygværk

Vedligeholdsopgaver

Eksempel:
Her er kun vist for vedligeholdsopgaver, men tabellen for reparationsopgaver er lig tabellen for vedligeholdsopgaver.

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

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

År 2012

774

774

774

[1000 kr.]

År 2014

774

1.784

1.78.

[1000 kr.]

Side 5

af 5

”Side” Sidetal

774

874

874

[1000 kr.]

År 2013

Rapportnavn

