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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold af rapport ”Overblik over hændelser” i Modul 6.1 Logbog
/døgnrapport.
Rapporten udskriver en liste over hændelser for hvert bygværk og hvert anlægselementer. Listen
skal begrænses ud fra de inputparametre brugeren har valgt.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
B, C / FNJ
2004-10-19
A / KIR
2005-01-14

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER.
Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.
Første udgave med layout og opbygning svarende til rapport 3.1 og 5.1.

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-61_Overblik_over_hændelser_C.doc

Revision C, 2005-01-15

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 anlægselementer i anlægshierarkiet.
Valg om underliggende anlægselementer i anlægshierarkiet skal med (ja/nej)
Valg af anlægshierarkiniveauer der skal med (min./maks. niveau)
En eller flere udvalgte hændelser i <Hændelseskategori; 6.1>
En eller flere personer i <Hvem har oprettet af hændelsen; 6.1>
En eller flere personer/firmaer/enheder i <Hvem skal have besked; 6.1>
Start- og slutdato indenfor hændelsen er oprettet, <Dato for oprettelsen af hændelsen; 6.1>

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
-

Først efter numrene i Anlægselementhierarkiet (numerisk).
Herefter efter <Hændelseskategori; 6.1> (alfabetisk)
Så efter <Dato for oprettelsen af hændelsen; 6.1> (kronologisk)
Til sidst efter <Tilknytning af dokumenter; 6.1> (alfabetisk efter først filnavn, så weblink)

”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 4

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Specifikation:
Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
Bygværksidentifikation og - betegnelse angives én gang for hvert valgt bygværk.
”Anlægselement:”

<”Anlægselements placering i hierarki”; 3.1>
<Anlægselementnummer; 3.1> <Navn; 3.1>

”Hændelseskategori:”
”Hvem har oprettet hændelsen:”
”Dato for oprettelse af hændelsen:”
”Hvem skal have besked:”
”Hvorfra kom hændelsen:”
”Beskrivelse:”

<Hændelseskategori; 6.1>
<Hvem har oprettet hændelsen; 6.1> (1)
<Dato for oprettelse af hændelsen; 6.1>
<Hvem skal have besked; 6.1> (1) (2)
<Hvorfra kom hændelsen; 6.1>
<Beskrivelse; 6.1>

”Tilknyttede dokumenter:”
Tabel med oplysninger om dokumenter knyttet til hændelsen:
”Dokument:”
<Filnavn på dokument>
”Udarbejdet:”
<Afsender/forfatter> (1)
”Ansvarlig: ”
<Ansvarlig> (1)
”Dato: Kategori: Titel: ”
<Dato for udarbejdelse> <Kategori> <Titel/Overskrift>
For definition af linieskift, adskillelser med vandrette streger.
(1)

For enhed: <Navn; 2.1> <Ansvarlig; 2.1>. Ansvarlig angives som nedenfor:
For person: <Fornavn> <Efternavn> ”(”<Initialer> ”) /” <Ansættelsessted>
(fra modul 2.3), eksempelvis ”Finn Jensen (FNJ) / RAMBØLL-Virum”.
For firma: <Navn; 2.3>

(2)

Én linie pr. valg/opslag i modul 2.1 eller 2.3 (se eksempel).

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 4

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel:
Bygværk: 000-9999-0-003.00 UF af Storstrømmen, Storstrømsbroen

Anlægselement:
Hændelseskategori:
Hvem har oprettet hændelsen:
Dato for oprettelse af hændelsen:
Hvem skal have besked:

Hvorfra kom hændelsen:
Beskrivelse:

142.1 Konstruktioner – Nordlige tilslutningsfag
Trafikuheld
Kim Bo Larsen (KBL) / Banestyrelsen
2005-01-14
Rådgiver, Projektleder Finn Jensen (FNJ) / Rambøll
Vejmyndighed, Peter Garborg (PG3) /
VD Driftsområdet, Distrikt øst
Vordingborg Politi forestod skadesanmeldelsen.
En nordgående roe-traktor påkørte en modkørende personbil,
hvorefter personbilen blev skubbet ind i opspringsbjælken.
Bilisterne slap med mindre knubs. På broen er opsprings
bjælken og rækværket mellem kørebane / fortov kraftigt
beskadiget over ca. 20 m.

Tilknyttede dokumenter:
Dokument:
Udarbejdet:
Ansvarlig:

STOR-DRIFT-Påkørsel-Fot-1.pdf
Kim Bo Larsen (KBL) / Banestyrelsen
Dato:
2005-01-14

Dokument:
Udarbejdet:
Ansvarlig:

Titel:
Påkørsel-Fot

STOR-DRIFT-Påkørsel-Fot-2.pdf
Kim Bo Larsen (KBL) / Banestyrelsen
Dato:
2005-01-14

Dato ”kl.” Tid

Kategori:
DRIFT

Kategori:
DRIFT

Titel:
Påkørsel-Fot

”Side” Sidetal
Side 4

af 4

