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Eksempler på dokumenthåndtering ved 
 

- Indsættelse af nyt tegningshoved på eksisterende tegning 

- Ændring af nummer på eksisterende tegning 

 

 

 

Indhold: 

 

1. Fremgangsmåde ved indsættelse af nyt tegningshoved på eksisterende tegning 

 

2. Fremgangsmåde ved ændring af tegningsnummer på eksisterende tegning 
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1) Fremgangsmåde ved indsættelse af nyt tegningshoved på eksisterende tegning 

Hvis der ønskes indsat et nyt tegningshoved på en eksisterende tegning, f.eks. i forbindelse med 

en rødrettelse på en ældre, indscannet tegning, er fremgangsmåden således: 

 

Felter med rød markering, overføres til det nye tegningshoved:  

- Felt med oplysninger om første udgave (01.00) 
- Eksisterende tegningsnummer + udgave ( Overføres til feltet ”afløser” på nyt tegningshoved ) 
- Tegningsnavn + tegningsnummer 
- Oplysning om oprindelig udsteder, i dette tilfælde DSB   

 

Gammelt tegningshoved på eksisterende tegning: 

   

 

 

 

 

Felter med blå markering: 

Rettelsesinformation, som påføres det nye tegningshoved af den instans, der foretager ændring i tegningen.  

 

 

 

 

Nyt tegningshoved, 

påført  eksisterende 

tegning: 
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2) Fremgangsmåde ved ændring af tegningsnummer på eksisterende tegning 

     ( Opdatering af tegningsnummer iht. BDK Krav til teknisk dokumentation ) 

 

Eksempel 1 

Felter med rød markering, overføres til det nye tegningshoved: 

- Felt med oplysninger om første udgave (01.00) 
- Eksisterende tegningsnummer + udgave ( Overføres til feltet ”afløser” på nyt tegningshoved ) 
- Tegningsnavn 
- Oplysning om oprindelig udsteder, i dette tilfælde COWI A/S   

 

Tegningshoved på eksisterende tegning: 

 

 

 

 

Felter med blå markering:  
Rettelsesinformation, som påføres det nye tegningshoved af den instans, der foretager ændring i tegningen. 

03.00 

Tegningshoved 

påført nyt 

tegningsnummer: 
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2) Fremgangsmåde ved ændring af tegningsnummer på eksisterende tegning 

Eksempel 1 - håndtering i ProArc: 

 

Resultatet ved søgning på det oprindelige tegningsnummer: (Gul + blå markering) 

 

 

Resultatet ved søgning på nyt tegningsnummer: (Gul + blå markering) 
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2) Fremgangsmåde ved ændring af tegningsnummer på eksisterende tegning 

     ( Opdatering af tegningsnummer iht. BDK Krav til teknisk dokumentation ) 

 

Eksempel 2 

Felter med rød markering, overføres til det nye tegningshoved: 

- Felt med oplysninger om første udgave (01.00) 
NB: Felterne ”Udarbejdet” og ”Kontrolleret”, er ikke altid udfyldt på ældre tegninger. 

- Eksisterende tegningsnummer + udgave ( Overføres til feltet ”afløser” på nyt tegningshoved ) 
- Tegningsnavn 
- Oplysning om oprindelig udsteder, i dette tilfælde Banedanmark   

 

Tegningshoved på eksisterende tegning: 

 

 

 

 

Felter med blå markering:  
Rettelsesinformation, som påføres det nye tegningshoved af den instans, der foretager ændring i tegningen. 

Tegningshoved 

påført nyt 

tegningsnummer: 
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2) Fremgangsmåde ved ændring af tegningsnummer på eksisterende tegning 

Eksempel 2 - håndtering i ProArc: 

Resultatet ved søgning på det oprindelige tegningsnummer: (Gul + blå markering)

 
 

Resultatet ved søgning på nyt tegningsnummer: (Gul + blå markering) 

 


