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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold af rapporten ”Trafikrestriktionshierarki” i Modul 5.5(5.9) Trafikrestriktionshierarki.
Rapporten udskriver Trafikrestriktionshierarkiet i listeform med alle registrerede data.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
C / FNJ
2004-07-31
B / KIR
2004-07-27
A / CFR
2004-03-15

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER.
Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.
Revideret udgave med layout svarende til layout og opbygning af
rapporter i modul 2.1 og 3.1.
Første revision

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-55(59)_Trafikrestriktionshieraki _C.doc

Revision C, 2004-07-31

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)
- Et udvalgt bygværk.
Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
- Rapportudskriften skal sorteres efter trafikrestriktionshierarkiet ”fra venstre” og ”oppefra”
(se eksempel på Figur 1). Dvs. niveauer i trafikrestriktionshierarkiet udskrives fra venstre
mod højre. På hvert niveau udskrives oppefra og ned.
”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”
”Side 3” følger den generelle skabelon.

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 2 af 6

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Specifikation:
Ved beskrivelsen af indhold tages udgangspunkt i en udskrift af nedenstående Trafikrestriktionshierarki. Bemærk at nedenstående tabel ikke skal med i udskriften – men er kun medtaget for at
eksemplificere hvordan standardrapporten skal laves.
Numre i parentes angiver rækkefølgen hvormed trafikrestriktioner (TR) for et bygværk udskrives.
Niveau 1
(1) Storstrømsbroen

Niveau 2
(2) Overført passage

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

(5) Nordlige tilslut-

(6) Lysmast 0-10

ningsfag

(7) Lysmast 10-20

(3) Nordgående
trafik
(4) Sydgående
trafik

(8) Buefag

(9) Sydlige tilslutningsfag
(10) Fortov

Figur 1, Trafikrestriktionshierarki (TRH).
Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
Udskrift af data registreret i modul 5.5(5.9) for hver trafikrestriktion (TR):
Felter nedenfor er felter i modul 5.5(5.9).
”Trafikrestriktion:”
”Beskrivelse:”
”Trafikrestriktionstype:”
”Lokalitet:”
”Typisk udstrækning:”
”Begrænsninger:”
”Specielle forhold:”
”Erfaringslog:”
”Typisk informationstekst:”

Dato ”kl.” Tid

<Navn> - inklusiv navn af overliggende TR. De enkelte TR
adskilles af ” / ” (se eksempel)
<Beskrivelse>
<Trafikrestriktionstype>
<Lokalitet>
<Typisk udstrækning> ”m”
<Begrænsninger>
<Specielle forhold>
<Erfaringslog>
<Typisk informationstekst>

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

”Alarmering ved uheld:” <Alarmering ved uheld> (En eller flere personer, firmaer etc.) for TR
skal udskrives som angivet nedenfor:

<Fornavn> <Efternavn> ”–” <Initialer>
”(” <Kategori> ”;” <Nummer> ”)” Højrestillet
<Adresse> ”Ansættelsessted:” <Ansættelsessted>
”Tlf:” <Telefonnummer> ”Direkte:” <Direkte telefonnummer> ”Mobil:” <Mobiltelefonnummer>
”Privat:” <Privat telefonnummer>
”E-mail:” <E-mailadresse>
”Særlige kvalifikationer:” <Særlige kvalifikationer>
”Bemærkning:” <Bemærkning>
”Tilknytning til anlægselementer:” <Tilknytning til anlægselementer> (fra modul 2.3)

Ikke-personer skal udskrives som angivet nedenfor:

<Navn>
”(” <Kategori> ”;” <Nummer> ”)” Højrestillet
<Adresse>
”Tlf:” <Telefonnummer> ”Direkte:” <Direkte telefonnummer> ”Mobil:” <Mobiltelefonnummer>
”E-mail:” <E-mailadresse>
”Særlige kvalifikationer:” <Særlige kvalifikationer>
”Bemærkning:” <Bemærkning>
”Tilknytning til anlægselementer:” <Tilknytning til anlægselementer> (fra modul 2.3)

”Tilknyttede dokumenter:” (krav 4.6.2)

Tabel med oplysninger om dokumenter knyttet til den aktuelle trafikrestriktion:
”Dokument:”
Filnavn på dokument
”Udarbejdet af:”
<Hvem har udarbejdet materialet> (Hvis ”Person” medtages
<Ansættelsessted; 2.3>
”Ansvarlig:”
<Ansvarlig for opdatering>
”Modtager:”
<Modtager>
”Nøgleord:”
<Nøgleord>
”Bemærkning:”
<Bemærkning>
”Dato: Kategori: Titel: ”
<Dato for udarbejdelse> <Kategori> <Titel/Overskrift>

Dato ”kl.” Tid

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel på udskrift af en trafikrestriktion:
Bygværk: 000-9999-0-003.00 UF af Storstrømmen, Storstrømsbroen
Trafikrestriktion:

Beskrivelse:
Trafikrestriktionstype:
Lokalitet:
Typisk udstrækning:
Begrænsninger:
Specielle forhold:
Erfaringslog:
Typisk informationstekst:
Alarmering ved uheld:

Storstrømsbroen / Overført passage / Sydgående trafik / Nordlige
tilslutningsfag / Lysmast 10-20
Trafikrestriktioner i vestlige vognbane mellem lysmast 10 og
lysmast 20.
Afspærring
Mellem lysmast 10 og 20.
-m
Kim Bo Larsen – KBL(Person: 210)
Brovejen 30, 4760 Vordingborg – Ansættelsessted: Banedanmark
Tlf: 5537 5579 Direkte: - Mobil: 2631 5491 Privat: E-mail: kbl@bane.dk
Særlige kvalifikationer: Tilsynsformand
Bemærkninger: Tilknytning til anlægselementer:
(Det overlades til CIBER at finde en kompakt udskriftform)

Tilknyttede dokumenter:
Dokument:
Udarbejdet:
Ansvarlig:
Modtager:
Nøgleord:
Bemærkning:

Dokument:
Udarbejdet:
Ansvarlig:
Modtager:
Nøgleord:
Bemærkning:

Dato ”kl.” Tid

Vejtrafik.doc
Kirsten Riis, Rambøll
Kirsten Riis, Rambøll
Vejbane, Skiltning
(ingen)
Dato:
Kategori:
2004-01-01
Tekst

Titel:
Vejtrafik og skiltning

Trafikantgeneberegning.xls
Kirsten Riis, Rambøll
Kirsten Riis, Rambøll
Vejbane, trafikberegning
Bemærk Vejdirektoratet udarbejder nyt dokument hvert år før prioriteringen.
Dato:
Kategori:
Titel:
2000-01-01
Regneark
Beregningsprogram

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

OBS: Hver ny trafikrestriktion medfører tvunget sideskift.

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 6 af 6

