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Dato:

2005-03-06

Revision:
C
Side: 1 af 6

1. Indledning
Dette notat beskriver indholdet af de to rapporter indeholdt i CRF nr. 18 i Modul 6.3.1 Rutine- og
serviceeftersyn.
Rapporten udskriver checkskema for M&E-aktiviteter som angivet i CRF nr. 18.
Der er mulighed for at få udskrevet checkskemaer med: A) et vilkårligt antal tidligere registreringer til hver aktivitet i <Bemærkningsfelt; M&E> – eller B) med det samme felt tomt (så det kan
bruges ”i marken” til at indføre nye registreringer).
De to rapporter der derfor meget ens i opbygning (og derfor dækker denne rapportspecifikation
både A og B).
A. Med bemærkningsfelt inklusiv de sidste x bemærkninger
B. Med bemærkningsfelt men som tomt felt (uden tekst)
Rapporten udskrives for en opgave samt tilhørende del- og underopgaver.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
C / FNJ
2005-03-06
A / KIR
2005-02-04

Beskrivelse af revision
Første udgave overleveret til CIBER.
*** OBS ***
Forventes ændret når designdokument for M&E i modul 6.3.1 er færdiggjort.
Første udgave som udkast for kommentering.

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-631_CRF-18_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)
-

Udvalg af opgave (inklusiv del- og underopgaver)
Udvalgte <Navn for en udførende; 4.1>
En eller flere ”Anlæg” i <Aktivitetsnavn; M&E>
Udvalgte <Aktivitetsnavn; M&E>
Antal tidligere registreringer i <Bemærkningsfelt log; M&E>

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
-

Opgave (del og under)
Numerisk efter <Aktivitetsnummer; M&E>

”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 6

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Der anvendes følgende nye felter, jf. CRF nr. 18: (og derfor er denne rapportspecifikation kun foreløbig).
<Aktivitetsnavn; M&E>

Feltet er er lig <Vedligeholdstype> men er koblet på 3 niveauer.
Bygværk – anlæg – vedligeholdstype (aktivitet)

<Aktivitetsnummer; M&E>

Fire numre tilknyttet et aktivitetsnavn, eks. 01.05.05.121.

<Aktivitetstekst; M&E>

Lang tekst tilknyttet et aktivitetsnavn

<Dato log; M&E>

Dato for den enkelte post i loggen tilknyttet et <Aktivitetsnavn; M&E>

<Bemærkningsfelt log; M&E>

Bemærkningsfelt for den enkelt aktivitet <Aktivitetsnavn; M&E>

<Tilbagemelding; M&E>

Tilbagemeldingsfelt for den enkelte aktivitet <Aktivitetsnavn; M&E>
”OK”, ”Fejl”, ”Ikke udført”

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 3

af 6

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Specifikation:
Rapporten laves i Portrait-format med i to kolonner.
Tekst header: Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
”Opgave: ”
<Opgavebetegnelse; 4.1>

”Entreprenør:”
<Navn for udførende; 4.1>

”Opgavenummer:”
<Opgave-Nr; 4.1>

”Startdato:”
<Planlagt startdato; 4.1>

Tabel med 2 kolonner og følgende rækker indenfor hver tabelrække (se også eksemplet):

”Aktivitet:”
<Aktivitetsnummer; M&E>
< Aktivitetsnavn; M&E>

”Tilbagemelding med bemærkninger:”
<Dato log; M&E> (1)
<Bemærkningsfelt log; M&E> (1) (2)

<Aktivitetstekst; M&E>

”Bemærkninger: OK  Fejl  Ikke Udført ”

Note (1) Der vælges hvor mange tidligere log, der skal udskrives på checklisten.
Note (2) Hvis feltet er blankt skal det ikke optage plads, se eksemplet.

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 4

af 6

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel:
Rapport ”type A” som angivet på side 1.
Bygværk: 000-40-0-087.50

UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Opgave:
Ventilation, D&V
Opgavenummer:
2.1.1

Entreprenør:
Strøm Hansen A/S
Startdato:
2005-02-01

Aktivitet:
01.05.05.121 Ventilator nr. 3:

Tilbagemelding med bemærkninger:
2004-01-15
Fejl
En grov revne i et af vingebladene. Vingebladet
skal udskiftes.
2004-06-04
OK

Visuel kontrol af ventilator
Hvis der er uregelmæssigheder i driften, anfør
da bemærkning i checkskema.

Bemærkninger: OK  Fejl  Ikke Udført 

01.05.05.122 Ventilator nr. 4:
Visuel kontrol af ventilator
Hvis der er uregelmæssigheder i driften, anfør
da bemærkning i checkskema.

Dato ”kl.” Tid

2004-04-24
2004-04-25

OK
OK

Bemærkninger: OK  Fejl  Ikke Udført 

”Side” Sidetal
Side 5

af 6

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

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel:
Rapport ”type B” som angivet på side 1.
Bygværk: 000-40-0-087.50

UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Opgave:
Ventilation, D&V
Opgavenummer:
2.1.1

Entreprenør:
Strøm Hansen A/S
Startdato:
2005-02-01

Aktivitet:
01.05.05.121 Ventilator nr. 3:

Tilbagemelding med bemærkninger:
Bemærkninger: OK  Fejl  Ikke Udført 

Visuel kontrol af ventilator
Hvis der er uregelmæssigheder i driften, anfør
da bemærkning i checkskema.

01.05.05.122 Ventilator nr. 4:
Bemærkninger: OK  Fejl  Ikke Udført 
Visuel kontrol af ventilator
Hvis der er uregelmæssigheder i driften, anfør
da bemærkning i checkskema.

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 6

af 6

