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Revision:
C
Side: 1 af 5

1. Indledning
Dette notat beskriver indhold af rapport ”Oversigt over registreringer” i Modul 4.5 Miljø og sikkerhed.
Rapporten udskriver samtlige registreringer på listeform.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
C / KIR, FNJ
2004-03-06
A / KIR
2005-02-03

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER.
Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.
Første udgave som udkast for kommentering.

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-45_Oversigt_over_registreringer_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)
- Udvalgte bygværker i Anlægshierarkiet.
- Start- og slutdata for hvornår miljødata er oprettet.
Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
-

Typen af information (feltrækkefølge som angivet i rapporten)
Tidsmarkering

”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
Rapporten opdeles overordnet efter bygværk.
I denne rapportspecifikation er vist et eksempel, hvor der først er sorteret efter typen af information,
men det skal også være muligt først at sortere efter tidsmarkeringen.
Der udskrives kun udfyldte felter, jf. eksemplet.
Specifikation:
Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
Bygværksidentifikation og - betegnelse angives én gang for hvert valgt bygværk.
”Miljøregnskab:”
”Formålsparagraf:”
”Statistiske forklaringer:”
”Manualer og procedure:”
”Referencer og øvrige udgivelser:”

<Formålsparagraf;4.5>
<Statistiske forklaringer; 4.5>
<Manualer og procedurer for indsamling af data; 4.5>
<Referencer og øvrige udgivelser; 4.5>

Nedenfor er vist eksempel for den første gruppe af felter.
Rapporten vil bestå af flere grupper af felter, jf. DANBROp-Testcase-Bro_Gen-003_Bilag_A.
”Forbrug af energistoffer:”
(gruppeoverskrift)
Til hvert felt udskrives følgende tabel.
Tabelheader gentages på hver side hvis alle registreringer ikke kan være på en side.
Tabellen har følgende 2 kolonner (”Dato” , variabel inputfelt).
”Dato” / ”Elforbrug [kWh]”
<Datomærkning; 4.5> / <Elforbrug; 4.5>
”Dato” / ”Transformertab [kWh]”
<Datomærkning; 4.5> / <Transformertab; 4.5>
”Dato” / ”Forbrug til belysning [kWh]”
<Datomærkning; 4.5> / <Forbrug til belysning; 4.5>
”Dato” / ”Forbrug til el-varme [kWh]”
<Datomærkning; 4.5> / <Forbrug til el-varme; 4.5>
”Dato” / ”Forbrug til ventilatormotordrift [kWh]”
<Datomærkning; 4.5> / < Forbrug til ventilatormotordrift; 4.5>
”Dato” / ”Forbrug til pumpemotordrift [kWh]”
<Datomærkning; 4.5> / < Forbrug til pumpemotordrift; 4.5>
”Dato” / ”Forbrug til opvarmning [kWh]”
Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 5

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

<Datomærkning; 4.5> / < Forbrug til opvarmning; 4.5>
”Dato” / ”Forbrug til pumpemotordrift [kWh]”
<Datomærkning; 4.5> / < Forbrug til pumpemotordrift; 4.5>

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 4

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
Miljøregnskab:
Formålsparagraf:
Statiske forklaringer:

Manualer og procedure:
Referencer og øvrige udgivelser:

Overblik over miljøbelastning
Vejdirektoratet samler alle registrerede miljøbelastninger
sammen og afrapporterer resultatet i en årlig miljøberegning.
DRIFT-Vejledning_til_afrapportering-Dok-1.pdf
DRIFT-Vejledning_til_afrapportering-Dok-2.pdf
DRIFT-Vejledning_til_Årsregnskab-Dok-1.pdf

Forbrug af energiråstoffer:
Dato:
2004-01-05
2004-03-05
2004-05-16
Dato:
2004-01-05
2004-04-05
2004-05-16
Dato:
2004-01-05
2004-05-16
2004-10-01

Dato ”kl.” Tid

Elforbrug
[kWh]
5.276
5.476
5.754
Forbrug til belysning
[kWh]
621
976
1.054
Dieselolieforbrug
[liter]
168
589
1050

”Side” Sidetal
Side 5

af 5

