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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold af rapporten "Oversigt over grunddata" i Modul 5.3.2 Særlige vejtransporter.
Rapporten udskriver en oversigt over registrerede grunddata for hvert bygværk og underliggende
anlægs-elementer.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
C / KIR
2004-08-05
A,B / FNJ
2004-08-04

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

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-532-Grunddata_B.doc

Revision C, 2004-08-05

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).

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 4

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Bemærk at kravspecifikation er ændret så der nu kan oprettes flere sæt grunddata knyttet til bygværket eller underliggende elementer.
Specifikation:
Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
Bygværksidentifikation og - betegnelse angives én gang for hvert valgt bygværk.
”Element” <”Anlægselements placering i hierarki”; 3.1> <Anlægselementnummer; 3.1>
<Navn; 3.1>
”Maksimal spændvidde”
”Antal vognbaner”
”Bemærkning om farligt gods”

<[M] Maks. spændvidde> ”m”
<[M] Antal vognbaner>
<Bemærkning om farligt gods>

Tabel med <Antal vognbaner> rækker med:
Kolonne header:
”Vognbane”
”Vognbanebredde
[m]”
”Frihøjde
[m]”
”Begrænsning for frihøjde”
”Fritrumsprofil”

Indhold:
Tæller 1,2,3, … <Antal vognbaner>
<[M] Vognbanebredde>
<[M] Frihøjde>
<[M] Begrænsning for Frihøjde >
<Link til dokument>
angives via: <Filnavn> ”-” <Titel/overskrift >” (1)

Note (1) Begge felter er fra kravspecifikationen krav 4.62

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 4

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel:
Bygværk: 000-40-0-087.50

UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Element: 112.3 Konstruktioner – Viaduktfag Jylland
Maksimal spændvidde
Antal vognbaner
Bemærkning om farligt gods

45 m
8
Al kørsel med farlig gods skal foregå mellem 01 og 05 og
skal godkendes af Vordingborg Politi.

Vognbaner
Vognbane

Frihøjde
[m]

Begrænsning
for frihøjde

1

Vognbanebredde
[m]
2,00

5,50

2

3,50

6,00

Overvågningskamera
Skilteportal

3
4
5
6
7
8

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
2,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
5,50

Dato ”kl.” Tid

Fritrumsprofil

FARO_2001_DRIFT_Fritrumsprofil-Teg-001.pdf
Fritrumsprofil, revideret 2001

Skilteportal
Skilteportal
Skilteportal
Skilteportal
Skilteportal
Overvågningskamera

”Side” Sidetal
Side 4

af 4

