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1. Kom godt i gang 

1.1 Start af GeoGIS2005 første gang 

Benyt ikon på skrivebordet 

 

Efter installationen bør der være et ikon på skrivebordet der kan dobbeltklikke på for at starte pro-
grammet. 

Importér databaseliste 

 

Hvis GeoGIS2000 er installeret på din pc, vil der første gang programmet startes, være er mulighed 
for at importere listen over databaser der normalt vises i tilknytningsvinduet under databaseadmini-
strator. Dette er en hurtig måde at komme i gang på, så man kan bruge databaserne med det sam-
me.  

Licenser skal opdateres 

 

Der er givet licens til en måneds test af programmet, men for at benytte GeoGIS herefter skal der 
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søges om licensnumre  

Send oplysninger til Rambøll 

 

 

Udfyld felterne Firma, Brugernavn og Mail. Sørg for at der er krydses af  

ud for JupiterXL, BRegister og VRegister i feltet ”Licens Ønskes?”. 

Tryk herefter på knappen ”Mail efter Licensnumre” 

Herefter bliver oplysningerne registreret hos Rambøll. Der kan gå et par dage før registreringen er 
blevet gennemført.  

Hent licensnumre 

 

Tryk på knappen ”Hent licensnumre”. Licensnumrene dukker op efter tryk på knappen hvis installati-
onsoplysningerne er registreret hos Rambøll. 

Fremover vil licenserne kunne hentes udelukkende vha. knappen ”Hent Licensnumre”. 
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1.2 Beskrivelse af opbygning og basale funktioner 

GeoGIS2005 er et generelt framework til håndtering af tekniske databaser. Systemet inde-
holder en række funktioner specielt rettet mod geologiske, geotekniske og vandtekniske data 
og opgaver. 

GeoGIS2005 henvender sig primært til offentlige institutioner, rådgivere og entreprenører. 

Data kan vises i datalister, grafer, dokumenter og kort. Data kan importeres/eksporteres i en 
række formater. Specielt skal nævnes samspillet med GIS-systemer såsom MapInfo og Arc-
GIS. 

GeoGIS2005 er udviklet af RAMBØLL og sælges på licens basis. GeoGIS2005 er en videreud-
vikling af det tidligere GeoGIS2000. Databaser der er benyttet i forbindelse med Geo-
GIS2000 kan tilgås fra GeoGIS2005 versionen. 

Specielt skal nævnes muligheden for visualisering af data fra Jupiter databasen, der drives 
og vedligeholdes af GEUS. Jupiter er udvidet i forbindelse med kommunalreformen og inde-
holder nu geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske data fra hele Danmark.  

    
Figur 1. Jupiter med typiske dataleverandører og interessenter. 

Kommuner 
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GEUS Jupiter Miljøcentre 

Rådgivere 

Vandforsyninger 

Entreprenører 
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1.3 Brugerinterface 

Data i GeoGIS2005 vises i databasevinduer. Der kan åbnes flere databasevinduer af gangen.  

GeoGIS2005 tilgår data i en træstruktur svarende til Windows stifinder. For hvert valg i 
træstrukturen til venstre vises således de tilsvarende data til højre. Såfremt der findes un-
derpunkter til det valgte menupunkt vises data i en fanebladsstruktur.  

Figur 2. Eksempel på databasevindue, der viser data fra Jupiter. Til venstre ses træstruktu-
ren, til højre data i lister og faneblade. 

Databasevinduerne viser data. I databasevinduet er Datagrid, Grafer samt Dokumenter de 
tre hovedformer til visning af data. Dokumenter kan både være lokale dokumenter eller link 
til eksterne sider på Internettet.
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1.4 Vinduer og visning af data 

Opsætningen af skærmbilleder sker i Metadatabasen se afsnit 4. GeoGIS2005 indeholder ved 
installation en færdig opsat metadatabase med følgende applikationer: 

 

• GeoGIS  : Applikation til registrering af geotekniske data 
• JupiterXL  : Applikation til håndtering af data fra GEUS Jupiter databasen 
 
Som udgangspunkt er tilretninger af skærmbilleder ikke nødvendig og bør om nødvendigt 
foretages af en superbruger. Ændringer vil blive overskrevet ved installation af nye versio-
ner. 
 

1.4.1 Datagrid 

 
Figur 3. Eksempel på skærmbillede med datagrid med faneblade. 
 
Panelet til venstre indeholder data på listeform (datagrid). Panelet til højre indeholder detal-
jerede data for den aktuelle række i listen til venstre. Databasefelterne til højre er inddelt i 
grupper, der kan åbnes og lukkes med ”+” og ”-”. Brugeren kan tilsvarende vælge hvilke 
felter, der skal vises i listen ved klik i "Skjul" kolonnen.  
 
Farverne på felterne i datagridet fortæller om felternes funktion, f.eks. : 
 
• gule felter angiver unikke nøglefelter 
• felter med blå tekst angiver link til andre data, f.eks. kodelister 
• felter med grå baggrund angiver beregnede data 
• turkise felter angiver ændrede data 
 
Herudover kan de forskellige skærmbilleder have et særligt farveskema, f.eks. viser farverne 
grøn, gul og rød i eksempel skærmbilledet, hvor alvorligt grænseværdierne er overskredet 
for de viste vandprøver. 
 
Nederst i højre panel findes en række knapper til kald af funktioner, der knytter sig til de 
aktuelle data. 
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En række standard funktioner til sortering, editering og opsætning af layout kan kaldes vha. 
Ctrl tasten eller en genvejsmenu. Genvejstasterne findes i højrekliksmenuen: 
 

 
Figur 4. Genvejstaster findes til højre for menupunktet. 
 
Menuer og værktøjslinier er detaljeret beskrevet i afsnit 5. 
 
Kodelister kan håndteres vha. combobokse eller en kodeliste vælger. Hvilken type, der be-
nyttes, kan sættes i det udvidede detalje vindue: 
 
Kodelister vha. Combobokse 
 

 
Figur 5. Kodelister vha. Combobokse. 
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Kodelister vha. Vælger 
 

 
Figur 6. Kodelister vha. kodelistevælger. 
 
Kodelistevælgeren kan med fordel benyttes ved lange kodelister og for hurtig editering. 
 
Det udvidede detalje vindue fremkaldes vha. Ctrl+Shift+Z og skærmbillede udseendet opfri-
skes vha. Ctrl+Shift+R. 
 
Maksimering 
 
Det enkelte skærmbillede kan maksimeres, således at trævindue og evt. andre skærmbille-
der skjules ved klik på maksimer knappen: 
 

 
Figur 7. Knap for maksimering af skærmbillede. 
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1.5 Databasetilknytning 

Første gang GeoGIS 2005 startes skal en database tilknyttes systemet. Er databasen en Mi-
crosoft Access database, gøres dette ved at trække fil-ikonet over på GeoGIS2005 baggrun-
den.  
 

 
Figur 1 Træk en MS Access (MDB) fil over på GeoGIS2005 baggrunden. 

 
Database ”Træk og slip” dialogen (MSD Drophandler)  indeholder følgende parametre: 
 
Field  Description 

Database Navn Databasenavnet hentet fra filnavnet. Der kan indtastes et valgfrit 
navn. 

Database Type Database fil formatet. 

Database Connect Stien til databasefilen eller tilknyttelsesstrengen for avancerede 
databaser. 

Database Format Database formatet f.eks. GeoGIS, Jar eller JupiterXL. 

Database Side Den side Geogis skal starte på. 
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1.5.1 Alternativ metode 

 

 

Klik på ikonet for database administrator eller vælg menuen ”Hjælpeværktøjer” og klik på 
”Database administrator” i rullemenuen.  

 

i fanebladet ”Åben” findes alle indstillinger ang. brug af databaser.  

 

 

Tryk på knappen ”ny” for at starte en ny database tilknytning. 
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I øverste felt angives en fri tekst som beskriver den database der skal anvendes. 

I feltet ”Database Type” angives typen af database. Hvis der er tale om en eksisterende 
GeoGIS2000 database, vælges ”Microsoft Access”. 

Til højre ud for feltet ”Database Connect” klikkes på knappen med prikkerne for at søge ef-
ter den ønskede database. 

 

 

Søgefunktionen er den kendte fra Windows og når filen er fundet, trykkes på knappen 
”Open” 
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Herefter angives databaseformatet. Er der tale om en GeoGIS2000 database, vælges ”Geo-
GIS”. 

I feltet database side, vælges den startside man ønsker at benytte, når den nye database 
skal benyttes. 

De sidste to felter bruges til angivelse af evt. brugernavn og password, hvis der ønskes en 
sådan ved brug af databasen. 

Tryk på knappen ”Åben” for at tilknytte databasen. 
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2. Brug af en Jupiter database 

Den følgende del af kogebogen omhandler den daglige brug af en Jupiter database. Eksem-
plerne vil tage udgangspunkt i Geus’s database, med undtagelse af de funktioner der om-
handler oprettelse af nye poster i databasen.  

2.1 Brug af søgefunktionen 

Hvis man benytter en stor database med mange forskellige sager og boringer, kan det være 
en fordel at bruge søgefunktionen. 

Åbn søgefunktionen 

 

• Højre-klik i det øverste midterste skærmbillede, som vist ovenfor 

• Vælg funktionen ”søg”. 
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2.1.1 Find boring 

Vælg søge-tabel 

 

I rullemenuen ”Søge Tabel” vælges hvilken database tabel der skal søges i. Det vil sige, 
hvilken type søgning der skal foretages. Her vælges ”boringer”. 
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Indtast søgeoplysninger 

 

I det fremkomne skærmbillede ses en oversigt over alle felter i den database-tabel man har 
valgt at søge i. Det er altså også muligt at søge efter oplysninger der normalt ikke vises i 
skærmbillederne. 

• Vælg det felt der repræsenterer det der søges efter. Vil du f.eks søge efter en be-
stemt boring, vælges feltet ”DGUNr.”. Det er muligt at søge i flere felter på én gang.  

• Udfyld værdien i kolonnen ”Værdi 1”. Ønskes f.eks. flere boringer fundet frem samti-
dig, kan de følgende kolonner udfyldes med andre boringsnumre.  

• Tryk på blyanten for at gemme. 

• Tryk på knappen "Søg". 
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Boringen er fundet 

 

Boringen fremkommer i et nyt skærmbillede.  
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2.1.2 Find kommune 

 

 

• Tryk på ikonet for søgning (se ovenfor) eller højreklik i menuen ”Kommuner” og 
vælg punktet ”Søg” i rullemenuen. 
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• I det fremkomne vindue vælges ”Kommune” i rullemenuen ”Søge Tabel” og kom-
munenavnet angives ud for feltet ”Navn”.  

• Husk at klikke på blyanten for at gemme indtastningen. 

• Tryk på knappen ”Søg” 

 

 

Der åbnes en ny side (vindue) med den fundne kommune. 
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2.2 Hjælpeværktøjer  

I visse situationer kan der være behov for særlige søgninger. De nedenstående tre søgepro-
grammer er udviklet til at finde data på anden måde end den ovenstående, som blot søger 
igennem databasen. 

2.2.1 Indlæsning af en standat-fil 

Standatindlæsningen foregår i flere omgange: Først en forberedelse (fanebladet opsætning); 
så en kontrol af standatfilen (Fanebladet step 1) og til sidst en Indlæsning (fanebladet Step 
2). 

Start funktionen Standat 

  

• I rullemenuen "Hjælpeværktøjer" vælges punktet "Standat". 
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Vælg Standat fil 

Før den egentlige opsætning, udvælges den standatfil der skal indlæses, ligesom der angi-
ves, hvilken database der skal indlæses i. 

 

• Tryk på knappen til højre for rullemenuen til feltet "Standatfil" øverst i skærmbilledet 
"Standat". 

• En dialogboks i den kendte Windows stil fremkommer og standatfilen findes, hvorefter 
der trykkes på knappen "Open". 

 
Som udgangspunkt er det den aktuelle database der er angivet i feltet "Database" men øn-
skes standatfilen indlæst i en anden, kan denne angives ved at trykke på pilen til højre i fel-
tet. I rullemenuen kan der vælges mellem de databaser der har været tilknyttet Geo-
GIS2005.   
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Indstillinger i fanebladet "Opsætning"  

Fanebladet "Opsætning" er meget lig den fra GeoGIS2000. Det er derfor en god idé at notere 
de numre der tidligere er brugt ved standatindlæsning. Bemærk at opsætningen gemmes fra 
gang til gang. Det er altså kun nødvendigt at foretage indstillingerne én gang.  

 

• Angiv indstillingen for benævnelse af lokalitet i databasen under "Lokalitet – Maske". I 
rullemenuen kan du se de forskellige valgmuligheder. 

 

Til hvert valg, er der et eksempel i parentes, der kan hjælpe med at genkende den an-
vendte benævnelse. Standatfilen indeholder de dele der danner lokalitetsnavnet, derfor 
er det nødvendigt at selv sammensætte det. Kun hvis lokaliteten er angivet som et navn 
(valg nr. 1.1 ) i standatfilen, kan man undgå at skulle sammensætte det. 

• Angiv navn på renstvandsanlæg (oftest nr. 1.1) i feltet "Rentvandsanlæg – Maske" 

• Angiv navn på råvandsanlæg (oftest nr. 6.1) i feltet "Råvandsanlæg – Maske" 

• Hvis der er tale om en jord- eller luftprøve, angives sagsnummerets sammensætning i 
feltet "Sager – Maske" ligesom der er mulighed for at ”Tvinge” en jord- eller luftprøve ind 
under en specifik sag, ved at vælge "Som Angivet" (valg nr. 0.0) og herefter skrive firma 
og sagsnummer i felterne "Firma" og "Sag". 

• Angiv kontroltype (se nedenfor) 

• Afkryds i feltet "Oprette lokaliteter, anlæg og sager", hvis lokaliteter, anlæg eller sager 
der indlæses og ikke allerede findes i databasen, skal oprettes. 
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Angivelse af kontroltype 

 

I rullemenuen Kontrol vælges hvilken type kontrol der skal benyttes efter indlæsningen er 
foretaget.  

1. Afgang vandværk = klassisk rentvandsanalyse 

2. Auto = Angivelse af formål i standatanalysen bestemmer hvilken kontrol der skal be-
nyttes. Især god ved store standatfiler med forskellige eller ukendte typer analyser. 

3. Forbrugers Taphane = ledningsnetsanalyser 

4. Gl. Bekendtgørelse = på trods af at den gamle bekendtgørelse er trådt ud at kraft, 
kan der den stadig bruges til at kontrollere rentvandsprøver fra før 17. oktober 2001. 

5. Indgang Ejendom = Ledningsnetanalyser 

6. RÅVAND = Tænkt som en mulighed for at kontrillere råvandsprøver, på trods af at 
der ikke er krav om dette. Gruppen RÅVAND er som udgangspunkt de gamle græn-
seværdier, men kan rettes til individuelt.  
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Editér vandprøve 

 

Ved at trykke på knappen "Edit" nederst til venstre i skærmbilledet, åbnes standatfilen i pro-
grammet Notepad som er inkluderet i Windows.  

Step 1 – Kontrol af standatfilen 

 

• Tryk på knappen "Udfør" i fanebladet "Step 1" for at foretage en kontrol af om standatfi-
len overholder kravene til form og opbygning.  Teksten nederst i GeoGIS-skærmbilledet 
kan man følge med i kontrollen. 
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Gennemse log 

Log’en fremkommer efter kontrollen. Den viser om der er overtrædelser af kravene til for-
men på en standatfil.  

 

Det ses at der i ovenstående eksempel er overtrædelse af tekstlængde og datoformat. Det er 
typiske fejl, som ikke nødvendigvis betyder at filen ikke kan læses ind i GeoGIS. Men som 
udgangspunkt skal filen kunne læses ind hvis der ikke er fejl i kontrollen. Ellers skal GeoGIS 
tilrettes. Eller formen på standatfilen gør ata det ikke er muligt at indlæse den, f. eks. mang-
lende lokalitetsnavn.  

Bemærk at log’en ikke er åbnet i et særskilt vindue, men stadig i Standat – vinduet. fanebla-
det "Step 1" skal altså vælges igen for at fortsætte. Hvis knappen "Exit" benyttes, lukkes 
standatindlæseren. 
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Vis indhold af standatfil 

 

 

• Tryk på knappen Vis for at se en oversættelse af stadatfilen. 

 

Til venstre kan der bladres i strukturen i standatfilen og til højre ses indholdet af hvert ni-
veau.  
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Step 2 - Indlæs standatfil 

 

 

• Tryk på knappen Udfør for at indlæse stadatfilen.  

Undervejs kontrollerer indlæseren om de anlæg der indlæses data til evt. skulle være regi-
streret et andet sted. Dette sikrer at analyserne kan indlæses, selvom der er fejl i opbygnin-
gen af Standatfilen.  

 

Tryk på knappen "Yes" hvis det accepteres at data skal ”tvinges” ind under en tidligere regi-
strering. Hvis der svares "No", vil en ny lokalitet blive oprettet med det navn der er angivet i 
standatfilen, hvis der er givet mulighed for at oprette et nyt anlæg (se afsnittet Indstillin-
ger i fanebladet "Opsætning")  

Hvis der er svaret ja til ovenstående, første gang boksen fremkommer, vil nedenstående 
boks fremkomme.  

 

• Hvis alle analyser der tidligere har været registreret et andet sted end dette angivne i 
standatfilen skal tvinges ind under den gamle benævnelse, skal der trykkes på knappen 
"Yes".  Ellers vil Der blive spurgt hver gang en ny registrering fremkommer. 

Det er muligt at følge med i indlæsningen nederst til venstre i GeoGIS skærmbilledet. 

Ref. 4694001/ 26/98 



 

 

Første led er lokaliteten andet led er anlægget og sidste led er vandprøven. 

Gennemse log 

Log’en fremkommer automatisk efter indlæsningen 

 

I log’en ses alle led i indlæsningen. Det er således muligt at afklare hvad der er gået galt, 
hvis der er problemer med indlæsningen.  

Bemærk at log’en ikke er åbnet i et særskilt vindue, men stadig i Standat – vinduet. fanebla-
det "Step 2" skal altså vælges igen for at fortsætte. Hvis knappen "Exit" benyttes, lukkes 
standatindlæseren. 
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Vis indlæste Vandprøver 

 

• Tryk på knappen "Vis" for se de indlæste vandprøver med farvekode for overholdelse af 
de valgte kontrol grupper.  

Det fremkomne skærmbillede viser vandprøverne med underliggende analyseværdier. Øverst 
ses om der er en parameterværdi i vandprøven der overskrider grænseværdierne og neden-
under kan man så finde det stof der er problemer med.    
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2.2.2 Søgning – Boringer 

I stedet for den traditionelle databasesøgning kan man her søge efter boringer geografisk. 
Dvs. man er ikke bundet af at finde boringer indenfor en bestemt kommune, el. lign.  

2.2.2.1 Start program 

 

Vælg "Søgning – Boringer" i menuen "Hjælpeværktøjer" 

2.2.2.2 Opret ny søgning 

 

Ref. 4694001/ 29/98 



 

Sørg for at udvælgelsesdatabasen1"Udvælgelser/selections" er valgt i rullemenuen "Udvæl-
gelses Db:" Tryk på knappen "Ny" i bunden af skærmbilledet "Søgning – Boringer".  

 

Brugernavnet indsættes som første led i udvælgelsen. De to gule felter er obligatoriske for at 
kunne oprette udvælgelsen. Her har udvælgelsen fået navnet 100.  

I dette eksempel vil der blive søgt efter boringer indenfor et rektangel, derfor vælges meto-
den "Boringer indenfor rektangle".  

2.2.2.3 Find afgrænsning af område. 

For at beskrive en geografisk afgrænsning er der brug for koordinater, De kan tages op på et 
kort eller i et GIS program. Det følgende er hentet fra MapInfo.  

                                               
1 Når der arbejdes med en Jupiter database ligger alle søgninger, udvælgelser, snit o. lign. i en separat 
database. 
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Angiv et rektangel på et kort  

 

Find hjørnekoordinaterne i rektanglet. I MapInfo gøres det ved at dobbeltklikke inden for 
afgrænsningen, vælge rektanglet og trykke på F7 eller venstre-klikke og vælge "Get Info" (i 
den engelske version).  
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Nu kan man bruge "kopier" og "indsæt" imellem de to skærmbilleder. Vælg Koordinaten i 
GIS programmet og tryk på ctrl + C. Klik herefter i det tilsvarende felt i GeoGIS og tryk på 
ctrl + V. Husk også at vælge koordinatsystem. I dette tilfælde er der brugt Utm zone 32, 
Euref 89. 

Gem udvælgelsen ved at trykke på knappen "Gem".  

2.2.2.4 Vælg databaser 

 

Klik på fanebladet "Databaser" for at vælge hvilke databaser der skal medtages i søgningen. 
listen indeholder alle tidligere indlæste databaser, og det er muligt at afkrydse flere af gan-
gen, så søgningen foregår over flere databaser.  

 

Ref. 4694001/ 32/98 



 

2.2.2.5 Start søgning 

 

• Start søgningen efter boringer der opfylder de angivne kriterier ved at trykke på knappen 
"Søg" i fanebladet "Udvælgelse" 

• Når alle boringer er fundet, kommer følgende boks frem: 

 

• Tryk på knappen "Yes" for at få åbnet et nyt skærmbillede med de fundne boringer. 

 

 

Ref. 4694001/ 33/98 



 

 

Boringerne kan nu behandles for sig. F. eks trækkes ud til GIS som beskrevet i afsnit 3  

I nedenstående eksempel er boringerne trukket ud i samme MapInfo-skærmbillede som vist i 
afsnit 2.2.2.3. 

 

 

 

Ref. 4694001/ 34/98 



 

2.2.3 Søgning – Analyser 

Vandanalyser tegner sig for den største del af data i de fleste GeoGIS databaser. Det er der-
for vigtigt at kunne udvælge de vandanalyser man skal bruge så præcist, at man kun får 
nøjagtigt de rigtige data med. Derfor indeholder "Søgning – Analyser" mange søgekriterier 
og giver mulighed for meget detaljeret søgnig. 

2.2.3.1 Start program 

 

• Vælg "Søgning – Analyser" i menuen "Hjælpeprogrammer". 
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2.2.3.2 Indtast værdier 

 

Skærmbilledet indeholder de væsentligste oplysninger forbundet med vandanalyser, så det 
er muligt at oprette en søgning der er skræddersyet til det ønskede behov.  

Den aktuelle database da applikationen blev startet er den der bliver angivet øverst, men det 
er muligt at vælge en anden under "Database". 

2.2.3.3 Vælg antal 

 

I rullemenuen til højre for den valgte database, vælges hvor mange resultater der ønskes.. 
Ved udførelse af søgningen stopper den når det valgte antal resultater er nået  
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2.2.3.4 Vælg udtrækstype 

 

Vælg enten Rentvandsdata fra Jupiter – Anlæg eller Råvandsdata fra Jupiter Boringer. Desu-
den er det muligt at benytte allerede udvalge boringer eller anlæg (Se afsnit 2.3). 

2.2.3.5 Indtast øvrige søgekriterier 

 

For at benytte et søgekriterium, tilvælges det i boksen ud for emnet, og søgekriteriet angi-
ves. Ofte er der mulighed for at vælge kriteriet på en liste. I det ovenstående eksempel væl-
ges alle offentlige fælles vandforsyningsanlæg i Aalborg kommune.  

 

 

Ref. 4694001/ 37/98 



 

 

Start og slutdato vælges i en kalender.  

 

 

Ref. 4694001/ 38/98 



 

Hvis en enkel parameter ønskes, klikkes på pilen til højre for feltet "Analyseparameter". Tryk 
så på startbogstavet, og listen ruller ned til dette.  

 

 

Ønskes en analysegruppe trukket ud, vælges "Analysegruppe". Her findes en liste over alle 
analysegrupper tilhørende databasen (se afsnit 2.5.9 for flere oplysninger om analysegrup-
per). 
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Efter alle kriterier er angivet, trykkes på knappen "Udfør" for at starte søgningen. Resultatet 
fremkommer i et nyt skærmbillede: 

 

Resultatet kan nu behandles for sig. F. eks trækkes ud til GIS som beskrevet i afsnit 3. Dette 
eksempel viser jern-analyser i 2008 for alle offentlige fælles vandforsyningsanlæg i Aalborg 
kommune. 

 

Ref. 4694001/ 40/98 



 

 

Her er ovenstående eksempel trukket ud i MapInfo vha. GIS udtræk (se afsnit 3) 

 

 

Her er udtrækket tematiseret i MapInfo.  

Ref. 4694001/ 41/98 



 

2.2.4 Søgning – Jupiter  

Denne søgemetode er tænkt som en hurtig måde at finde data til videre udtræk til f. eks. 
GIS. Til forskel fra de to ovenstående søgefunktioner, åbner denne metode ikke et nyt 
skærmbillede med resultater. Det er stadig muligt at bruge søgeresultatet til videre udtræk. 
Det foregår bare i samme skærmbillede. 

2.2.4.1 Start program 

 

Vælg "Søgning – Jupiter" i menuen "Hjælpeprogrammer". 
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I skærmbilledet ses fire søgefelter og GeoGIS2005 visning af resultatet. Bemærk at resulta-
tet af søgningen er opdelt i tre faneblade alt efter hvilken søgning der er foretaget. Knapper-
ne og fanebladende hænger sammen som vist ovenfor. Dvs. hvis man søger efter et anlægs-
navn og trykker på knappen ud for det, vil det være fanebladet "Anlæg" der åbnes.  

2.2.4.2 Find kommune 

 

• Brug pilen til højre for rullemenuen "Find vha. kommunenummer (Anlæg/Firma) for 
at få en liste over kommuner i databasen.  

• Vælg den ønskede kommune 

• Tryk på den øverste find-knap 

Ref. 4694001/ 43/98 



 

 

Her er resultatet alle anlæg i Aalborg kommune  

Det er stadig muligt at benytte de samme funktioner som i et almindeligt skærmbillede med 
f. eks. anlæg tilhørende et bestemt vandværk.  

Ref. 4694001/ 44/98 



 

2.2.4.3 Find anlægsnavn 

 

• Indtast den ønskede søgekriterium i feltet "Find vha. anlægsnavn f. eks. "hansen" el-
ler virksomhedstype. V01"  

• Tryk på den øverste find-knap 

Ref. 4694001/ 45/98 



 

 

I det ovenstående eksempel findes alle offentlige fælles vandforsyningsanlæg i Aalborg kom-
mune.  

2.2.4.4 Find Firmanavn (mangler) 

 

Ref. 4694001/ 46/98 



 

2.2.4.5 Find Boring 

 

• Indtast DGU boringsnummer i feltet "Find vha. boringsnummer f. eks. 201.789:"  

• Tryk på den nederste find-knap 

 

Ref. 4694001/ 47/98 



 

2.2.4.6 Find flere boringer 

 

• Indtast del af DGU boringsnummer i feltet "Find vha. boringsnummer f. eks. 
201.789:". Hvis man ønsker et helt kortblad tastes kortbladsnummeret og jokerteg-
net "*"angives som efternavn. i eksemplet findes alle boringer i kortblad 201 ved at 
angive "201.*"  

• Tryk på den nederste find-knap 

Ref. 4694001/ 48/98 



 

2.3 Udvælgelser  

Det er ofte hjælpsomt at bruge specifikke udvælgelser hvis der er en bestemt gruppe borin-
ger eller anlæg man bruger meget, og som ikke kan udvælges hurtigt (som f. eks alle borin-
ger fra en kommune). Ved at lave en udvælgelse og gemme den, kan den findes frem igen 
og igen. Vi har allerede set hvordan man kan benytte funktionen "Søg – Boring" til at oprette 
en udvælgelse inden for et rektangel (se afsnit 2.2.2). Her vil vi se på en mere generel måde 
at bruge udvælgelser på 

2.3.1.1 Åbn Udvælgelser 

 

• Tilknyt databasen Udvælgelser/Selections i værktøjsmenuen. 

2.3.1.2 Opret udvælgelse 

 

• Vælg Udvælgelser i træstrukturen i venstre side 

• Klik på stjernen i vinduet "Udvælgelser" for at oprette en ny udvælgelse 

• Indtast udvælgelsesnummer/navn og en beskrivelse 

• Tryk på blyanten for at gemme.  

2.3.1.3 Find de ønskede boringer og indsæt  

Brug evt. en af de allerede beskrevne søgefunktioner hvorved en liste fremkommer: 
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• Vælg den, eller de boringer der skal gemmes i udvælgelsen. Ønskes flere boringer 
efter hinanden valgt, holdes Shift knappen nede fra den første til den sidste vælges. 
Ønskes flere individuelle boringer valgt, holdes Ctrl-knappen nede mens de enkelte 
boringer vælges. 

• Højreklik i vinduet med boringerne og vælg "Indsæt i udvælgelse"   

 

• Vælg det udvælgelsesnummer boringerne skal gemmes under 

 

• Tryk på knappen "Gem Udvalgte" hvis de valgte boringer fra listen skal tilføjes ud-
vælgelsen. 

• Tryk på knappen "Gem Alle" hvis alle boringer fra listen skal tilføjes udvælgelsen. 

 

Ref. 4694001/ 50/98 



 

 

2.3.1.4 Gentag indtil alle boringer er fundet  

 

Herefter kan andre boringer tilføjes samme udvælgelse. I ovenstående illustration er to bo-
ringer valgt ved at holde Ctrl-knappen nede.  

2.3.1.5 Vis udvalgte boringer 

 

Når alle ønskede boringer er tilføjet udvælgelsen kan indholdet listes op ved at trykke på 
knappen "List" 

Ref. 4694001/ 51/98 



 

 

Her åbnes et separat skærmbillede fra databasen udvælgelser/Selections. 

Udvælgelsen kan nu benyttes til f. eks udtræk til GIS eller Excel.  

Ref. 4694001/ 52/98 



 

 

2.4 Jupiter – Boringer 

Som navnet antyder, omhandler denne del oplysninger om boringer. dvs. geologi, vandkemi, 
vandspejlsdybde o.a.  

2.4.1 Oversigter og brug af statistik 

Når en kommune vælges i vestre side af skærmbilledet, fremkommer fire faneblade i neder-
ste skærmbillede til højre. 

 

Disse faneblade samler oplysningerne fra den pågældende kommune i oversigter eller stati-
stik.  

Fanebladet ”Boringer” indeholder en kort beskrivelse af samtlige boringer i kommunen. Tryk 
på F2 eller på knappen ”F2: Se Boring” nederst i højre hjørne, for at få detaljer om boringen 
frem. 

I fanebladet ”Pejlinger – Statistik” er der mulighed for at danne sig et overblik over de pej-
linger der er tilknyttet boringerne i kommunen. Husk at det er muligt at sortere ved at trykke 
på kolonnens overskrift. 

Ref. 4694001/ 53/98 



 

 

Fanebladet ”Råvandsprøver – statistik” giver, ligesom de øvrige faneblade, en oversigt. Her 
over råvandsprøverne tilknyttet boringerne i kommunen.  

 

Ligesom de øvrige faneblade kan man trykke på F2 eller på knappen ”F2: Se Boring” nederst 
i højre hjørne, for at få detaljer om boringen frem, ligesom man kan sortere ved at trykke på 
kolonnens overskrift. 

Fanebladet ”Nye råvandsprøver” viser råvandsprøver fra det sidste halve år.  

2.4.2 Detaljeret visning af boring 

Ved at vælge en boring i højre side, fremkommer detaljer om boringen til højre øverst og 
otte faneblade om boringen nederst. Alternativt kan boringen findes ved søgning. Når der 
trykkes på ”F2: Se Boring” nederst i højre hjørne. Fremkommer et nyt skærmbillede kun 
med boringen.   

Ref. 4694001/ 54/98 



 

 

I venstre side ses en række mapper omhandlende oplysninger tilknyttet boringen. 

Det øverste skærmbillede indeholder de samme oplysninger som i fanebladet ”Boringer” 
(omtalt i afsnit 2.4.1), hvorimod det nederste er en sammenfatning af de emner der ses til 
venstre.   

2.4.2.1 Fanebladet ”Lithologi” 

Det første faneblad indeholder den geologiske beskrivelse af boringen udtrykt i Geus’ litholo-
gibeskrivelse. Det er desuden muligt at få vist en farvekode for de enkelte jordlag (Se oven-
for)  

2.4.2.2 Fanebladet ”Råvandsprøver” 

Her ses de råvandprøver der er registreret under boringen. De kan, ligesom de øvrige lister 
sorteres ved at trykke i overskriften på kolonnen. 
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2.4.2.3 Fanebladet ”Analyser Statistik”  

Fanebladet giver en oversigt over de enkelte kemiske parametre der er analyseret ved prø-
vetagning tilknyttet boringen.  

 

2.4.2.4 Fanebladet ”Sediment Kemi Prøve” 

Er der udført sedimentkemiske analyser i forbindelse med borearbejdet, kan data angives 
her. 

 

Ref. 4694001/ 56/98 



 

 

Som ved vandanalyser, oprettes en prøven i øverste skærmbillede ved at trykke på stjernen 
nederst i skærmbilledet. indtast dybde til top og bund af prøven, prøvedato og andre detajler 
om prøven. Herefter kan de enkelte analyseværdier indtastes nedenunder, igen ved at trykke 
på stjernen, og herefter angive analyse id, metode, enhed, stofnummer, mænge og øvrige 
oplysninger om prøven. Hvis stofnummeret ikke kendes, kan der dobbeltklikkes i feltet og en 
liste over stadatkoder for analyseparametre fremkommer.  

 

Ved at trykke i kolonneoverskriften ".." Bliver parameternavnene sorteret alfabetisk, så det 
er lettere at finde den søgte parameter. 

2.4.2.5 Fanebladet ”Bemærkninger” 

Fanebladet bruges til at angive opdateringsbemærkninger el. lign. Det er muligt at se hvem 
der har foretaget ændringer og evt. kontakte vedkommende. 

2.4.2.6 Fanebladet ”Dokumenter” 

Her har Geus angivet links til en række dokumenter der har interesse for boringen. Det kan 
være ældre skitser eller kort der er scannet ind.  
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I kolonnen ”Dokumenttype” kan man få at vide hvilken slags dokument der er registreret. 

Klik i feltet  ud for ”dokumenttype” i højre side for at få en oversættelse af typebeteg-
nelsen.  

Kopier adressen og åbn en internetbrowser, hvor adressen så kan sættes ind.  

 

Ref. 4694001/ 58/98 



 

2.4.2.7 Fanebladet ”Boreprofil”  

Viser boreprofilen fra Geus 

 

Skærmbilledet er en miniudgave af Acrobat Reader, med de samme muligheder for at ud-

skrive  Gemme andetsteds  sende med email . Bemærk at man kan bladre igen-

nem siderne på boreprofilen med  hvis den fylder mere en én side.  

2.4.2.8 Fanebladet ”Kort”  

Viser et kort over boringens beliggenhed.  

 

Ref. 4694001/ 59/98 



 

Kortet er dynamisk, dvs. der er mulighed for at ændre på udsnittet. Vælg en funktion til ven-
stre for kortet og klik i kortet for at udføre. Funktionerne er følgende2: 

Zoom ind.  
Knappen bruges til at zoome ind på et ønsket område af kortet. Ved et enkelt klik på et 
punkt i kortet, zoomes der ind, idet det udpegede punkt anbringes i centrum af den nye vis-
ning. Rektangulære udsnit vælges ved at holde venstre musetast nede og flytte musen. 

Zoom ud.  
Knappen bruges til at zoome ud. Ved et enkelt klik på et punkt i kortet, zoomes der ud, idet 
det udpegede punkt anbringes i centrum af den nye visning. Ved rektangulær udvælgelse 
anbringes rektanglets centrum i det nye kort centrum, idet der stadig zoomes ud. 

Panorer.  
Knappen bruges til at skubbe kortet. Du skal gribe fat i et punkt i kortet ved at trykke ven-
stre museknap ned, og med museknappen nede føre punktet hen til den ønskede position. 
Når punktet er i den ønskede position, slippes museknappen, hvorefter kortet opdateres. 

Vis borerapport.  
Knappen bruges til at hente data vedrørende den udpegede boring fra JUPITER databasen. 
Når knappen er aktiveret, kan man klikke på en boring, hvorefter de relaterede data hentes 
fra basen og vises på en separat side.  

Hvis man har udpeget flere boringer, udskrives en liste i feltet under kortet.  

I listen under kortet hedder den første søjle 'NR', og der står et understreget nummer i den. 
Hvis man klikker på et sådant nummer, så opdateres kortet, idet den valgte boring anbringes 
i centrum af kortet.  

Søjlen med navnet 'DATASÆT' indeholder ligeledes understregede numre. Hvis man klikker 
på nummeret vises boringsoplysningerne fra JUPITERs database. 

Følgende kommandoknapper kræver ikke klik i kortet:   

Zoom til startkort.  
Trykkes der på knappen, zoomes der tilbage til startkortet. 

Tilbage til forrige kort.  
Hvis man klikker på knappen zoomes der tilbage til det foregående kort. Knappen fungerer 
på den måde som en slags 'fortryd zoomning'-knap. Hvis man har klikket på knappen, bliver 
det kort man lige havde på skærmen det foregående kort. Ved gentagne klik på knappen 
cykles således mellem to kort. 

Vejledning.  
Klikkes på knappen udskrives en vejledning i et nyt vindue. 

2.4.3 Brug af venstre menu-struktur 

I stedet for at bruge fanebladene, kan træ strukturen til venstre bruges. Umiddelbart kunne 
det se ud som om det er identisk funktionalitet, men der er flere forskelle. Den største er, at 
der er mulighed for at bruge de to midterste skærmbilleder til f. eks. at vise alle indtag med 
underliggende pejlinger. Mapperne fremkommer når en specifik boring vælges. 

                                               
2 Hentet fra Geus’ hjemmeside  
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I det følgende vil de fleste af mapperne i den venstre menu beskrives, dog med hovedvægt 
på pejlinger og råvandsprøver.  

2.4.3.1 Lithologi 

Mappen indeholder den geologiske beskrivelse af boringen udtrykt i Geus’ lithologi beskrivel-
se. Det er desuden muligt at få vist en farvekode for de enkelte jordlag (same oplysninger 
som beskrevet i afsnit 2.4.2.1) 

2.4.3.2 Stratigrafi  

Under mappen "Stratigrafi" beskrives de geologiske lags indbyrdes alder og sammenhæng. i 
mappen kan registreres Lithostratigrafi (beskrivelse og inddeling af bjergarter), Kronos-
stratigrafi (opdeling af lagserier i enheder på grundlag af deres aldre), Klimastratigrafi 
(aldersinddeling efter de forskellige istidsperioder), Biostratigrafi (aldersbestemmelse ud 
fra fossiltyper) og Dannelsesmiljø. 

2.4.3.3 Boreteknik  

Indeholder oplysninger om de praktiske detaljer ang. udførelsen af boringen. Det kan være 
boremetode eller huldiameter. 

2.4.3.4 Indretning 

Mappen beskriver den fysiske indretning af boringen. Der er bl.a. mulighed for at angive de 
enkelte indtag med tilhørende filter.  

For at oprette et filter vælges mappen indretning i venstre side. Herefter oprettes filteret ved 
at  trykke på stjernen nederst i skærmbilledet under fanebladet "Indtag" for at oprette indta-
get. Det angives hvilken stamme og indtag der benyttes, ligesom der er mulighed for andre 
oplysninger så som type af magasin og vand.  

Herefter oprettes filteret i fanebladet "filter. Igen ved at trykke på stjernen nederst i skærm-
billedet. Her angives filternummer, indtagsnummer, afstand til top og bund af filter samt 
valgfrie oplysninger om filtermateriale.  

Hvis et pejlemærke et indmålt som reference til nedstiksmålinger, indtastes koten i fanebla-
det "Målepunkt".  
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2.4.3.5 Pejlinger 

Indtast pejling 

 

 

• Vælg boringen i venstre side under ”Foldere” eller brug søgefunktionen for at finde 
den aktuelle boring 

• Vælg folderen ”Pejlinger” og herunder folderen ”Pejlinger – Liste”. 

• Indtast identifikation for pejlerør i feltet ”Indtag/Filter” 

• Angiv tidspunktet for pejlingen. Der er mulighed for at angive ned til sekundet. For-
matet følger Windows-opsætningen.  

Angiv pejling. Vandspejlskoten beregnes efter den eksisterende kote, alt efter om der er 
angivet en specifik målepunktskote under pejlingen, om der er angivet en målepunktskote 
under filteroplysningen, om der er angivet en boringskote, eller om der ikke er angivet no-
get, hvorved udgangspunktet er nul.  

 

 

2.4.3.6 Gennemsyn og oprettelse af råvandsprøver 

Ved at vælge folderen "Råvandsprøver" i venstre side, kan der bladres igennem de registre-
rede råvandsprøver der tilhører den aktuelle boring. Den ønskede prøve vælges i øverste 
skærmbillede og de tilhørende parametre ses nedenunder.  
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Når det nederste skærmbillede er aktivt kan der skiftes til pivot ved at trykke på F1 eller 
knappen "F1: Pivot". 

For at oprette en ny vandprøve trykkes på F1 eller knappen "F1: Indsæt ny vandprøve" husk 
at det øverste skærmbillede skal være aktivt. Herefter fremkommer følgende skærmbillede: 

 

Tryk på knappen "Ny" for at rydde data før oprettelsen af en ny råvandsprøve. 
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Indtast nu data fra analysen i de enkelte felter.  

Tryk på pilen ud for "Prøvedato" for at få en kalender over mulige datoer.  

 

Tryk på den ønskede dato for at få den indsat i det forrige skema.  

Ref. 4694001/ 64/98 



 

 

Sidst i skemaet kan der vælges en allerede oprettet analysepakke med parametre der vil 
blive indsat i vandprøven. Se Side 86 for at læse om analysegrupper. 

Herefter trykkes på knappen "Opdater" for at data tilføjes databasen. Tryk på knappen "list" 
for at få e nyt skærmbillede med analyseparametrene. Herefter er det blot at indtaste værdi-
erne.  

 

Ønskes flere pakker tilføjet den samme analyse, kan denne efterfølgende vælges og der 
trykkes på knappen "opdatér". 

 Enkelte parametre kan indtastes ved at trykke på stjernen under nederste skærmbillede for 
at oprette en post og herefter angive stofnummer samt øvrige oplysninger. Hvis stofnumme-
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ret ikke kendes, kan der dobbeltklikkes i feltet og en liste over stadatkoder for analysepara-
metre fremkommer.  

 

Ved at trykke i kolonneoverskriften ".." Bliver parameternavnene sorteret alfabetisk, så det 
er lettere at finde den søgte. 

2.4.3.7 Vilkår mm. 

Her er der mulighed for at angive diverse oplysninger om f. eks. markvanding og indvinding.  

 

man kan angive indvundne mængder, størrelse på arealet, jordbundstyper og andet der kan 
have interesse i forbindelse med boringen.  

2.4.3.8 Øvrige funktioner  

I afsnit 2.4.2.4 til 2.4.2.8 nævnes fanebladene "Bemærkninger", "Dokumenter", "Boreprofil"  
og "Kort". Disse skærmbilleder vil ligeledes fremkomme ved valg af samme overskrift i ven-
stre menu.  
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2.4.4 Oprettelse af et geologisk snit vha. MapInfo 

For at udarbejde et geologisk snit er det nødvendigt at være bekendt med GIS-udtræk (Se 
afsnit 3). I det efterfølgende tager vi udgangspunkt i det tidligere brugte eksempel i afsnit 
2.2.2. Her var resultatet af en søgning indenfor et rektangel følgende: 

 

De tidligere udtrukne data kan sagtens gemmes som et arbejdsområde og åbnes når man 
ønsker at lave et nyt snit. 

 

• Vælg lagkontrollen og sørg for at et lag er redigérbart, f. eks. det kosmetiske lag.  

 

• Tegn en linje vha. konstruktionsværktøjet og markér den.  
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Tryk på linjen i GeoGIS værktøjet. 

 

• Indtast de ønskede data i det fremkomne vindue. Data kan rettes inden den endelige 
søgning i databasen (se senere). 

• Tryk på knappen "OK" 

 

Det fremkomne skærmbillede indeholder de data der skal bruges til at finde boringer der skal 
bruges i snittet. Det er muligt at foretage tilretninger inden den endelige søgning. F. eks. kan 
søgeafstanden udvides, eller snit navnet kan ændres.  
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• Klik på fanebladet "Databaser" for at vælge hvilke databaser der skal medtages i 
søgningen. Listen indeholder alle tidligere indlæste databaser, og det er muligt at af-
krydse flere af gangen, så søgningen foregår over flere databaser.  

• Vælg fanebladet "Snit" igen 

• Tyk på knappen "Gem", hvis opsætningen af snittet skal gemmes til en anden gang.  

• Tryk på knappen "Søg", hvis søgningen efter boringer i snittet skal startes. 

Herefter fremkommer følgende vindue: 

 

• Tryk på knappen "Yes" for at åbne et nyt skærmbillede i GeoGIS med alle de funde 
boringer 

 

Bemærk at det er data fra udvælgelses-databasen der vises.  

I vinduet "Boringer i Snit" ses de boringer der er fundet ud fra de opstillede kriterier.  

• Tryk på F2 eller Knappen "F2:Se standard Snit" når skærmbilledet "Snit" er aktivt, 
for at udskrive snittet.  
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Det viste eksempel er udviklet specielt til Jupiter og indeholder udover snittet også en over-
sigt der viser boringernes placering i forhold til hinanden i XY-planet. Ønskes en anden snit-

type som standard vælges knappen  i værktøjsmenuen.  

 

• Vælg det ønskede snit profil 

• Tryk på knappen "Mere" 
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• Find feltet "Default" til højre i vinduet "Plot opsætning" og sørg for at afkrydsnings-
boksen i kolonne "Værdi" er udfyldt.  

• Tryk på  ud for feltet for at gemme.  

 

Herefter udskrives igen som nævnt ovenfor.  
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2.5 Jupiter – Anlæg 

 

Ved valg af "Jupiter – Anlæg" i værktøjsmenuen, åbnes en side indeholdende data fra vand-
værker og enkelt indvindere. dvs. rentvandsprøver, indvinding og gebyrer m.m. 

2.5.1 Faneblade ved valg af kommune 

 

Under hver kommune kan man opliste forskellige oversigter og statistik. For at få detaljerede 
oplysninger om den enkelte indvinder, skal denne vælges til venstre under kommunen i træ 
strukturen. I det følgende beskrives de væsentligste faneblade ved valg af hele kommunen. i 
det ovenstående skærmbillder ses fanebladet "Anlæg" som oplister alle anlæg i den valgte 
kommune. Det er herfra muligt at behandle alle kommunens anlæg samlet, f. eks som ud-
træk til GIS (Se afsnit 3) 
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2.5.1.1 Indvinding  

 

Fanebladet "Indvinding A" indeholder oversigter over indvindingstilladelser og oppumpede 
vandmængder fra samtlige indvindere i kommunen. Her kan man benytte værdierne i et evt. 
GIS udtræk til at lave temakort over f. eks. største forbrugere i kommunen.  

 

"Indvinding B" viser årlige oversigter fordelt på virksomhedstype. Hvis data eksporteres til 
Excel og omdannes til pivot, kan man f. eks. få følgende tabel som viser oppumpede vand-
mængder fordelt på anlægstype: 
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Oppumpning Dato
Anlægstype ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## Grand Total
V01 9330223 7963441 8533696 8106755 7871288 6920455 7629988 7469666 6913755 7213176 7273212 85225655
V02 6017208 6041457 5977663 5979933 6028041 5735899 5607154 5060405 5230640 5404581 4902482 61985463
V03 10420 12050 11366 7456 4972 6842 5647 3642 62395
V30 298981 90395 82813 79588 72707 76416 70516 65058 42668 3459178 51604 4389924
V40 982070 3088628 1248968 1461527 667602 635284 1149717 384387 682147 479071 1074821 11854222
V41 2516 5119 5256 10336 7444 7398 9423 12560 60052
V50 51375 65227 52644 26514 29004 13818 13452 6812 661 2120 10196 271823
V51 9334 9360 5173 3949 3025 6336 6768 5079 2106 1562 32203 84895
V52 4240 240 4480
V60 7550910 7930358 6353544 6514930 8733569 6063955 9869051 7468226 7276104 7216504 6429227 81406378
V70 5359 7276 7224 6602 4813 550 36 45 40 1596 2034 35575
V80 3797754 3851956 4172893 4164520 4629778 3321140 4266237 3781756 652765 4043202 3928031 40610032
V81 2289067 1714753 1642634 1887206 2122157 2100577 1952015 1717765 681016 739980 1788449 18635619
V82 1356 1694 1979 2248 1831 2704 11812
V85 5973 21570 21870 7398 22387 57030 49646 16970 17230 18000 238074
V90 1525 1525 700 70849 0 0 74599
V91 0 1250 1380 1380 1428 1510 6948
V92 8720 8588 15974 83537 11433 13192 13539 13757 17144 16849 6210 208943
V93 441 41345 9977 3636 4060 4530 0 0 63989
Grand Total 30360143 30837691 28141395 28358359 30199347 24931723 30724781 26038804 21519644 28598308 25520683 305230878

 

og evt. en graf: 

Oppumpede vandmængder pr. år fordelt på anlægstype
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2.5.1.2 Nye drikkevandsprøver og statistik 

 

Fanebladet "Nye Drikkevandsprøver" viser det sidste halve års prøver.  

 

Drikkevandsprøver statistik kan bruges til at få overblik over prøvetagning i kommunen. Det 
er muligt at se hvilke anlæg der får taget flest prøver, hvor de sidste er taget osv. ved at 
trykke i kolonneoverskriften sorteres fanebladet efter indholdet i den kolonne.  
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2.5.1.3 Virksomheder (Mangler) 

2.5.1.4 Gebyr – Sum (Mangler) 
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2.5.2 Faneblade ved valg af anlæg 

Ved valg af et enkelt anlæg i venstre sides træ-struktur fremkommer en række faneblade 
som alle refererer til det valgte anlæg.  

 

Det faneblad der altid vil fremkomme først er "Indvinding". Her ses de indvundne vand-
mængder og den tilhørende tilladelse. 

 

Fanebladet "Indvinding – Graf" viser foregående faneblads data som graf. Den tilladte 
mængde ifølge indvindingstilladelsen ses som en violet streg.  
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I fanebladet "Forsyning" kan angives hvad det indvundne vand er brugt til. Det er muligt f. 
eks. at lave statistik på forbrug efter forsyningstype. 

 

"Import Eksport" angiver udvekslingen af vand med andre anlæg.  
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2.5.3 Drikkevandsprøver og analyser 

 

Alle vandprøver registreret under anlægget er oplistet i fanebladet "Drikkevandsprøver". For 
at indsætte en ny vandprøve, trykkes på F1 eller knappen "F1:Indsæg ny vandprøve".  

Fanebladet giver endvidere mulighed for at godkende eller forkaste de enkelte vandprøver i 
kommunen med F1 eller F2 (alternativt de tilsvarende knapper "F1: Godkend vandprøve" 
eller "F2: Forkast vandprøve". 

 

 

Fanebladet "Analyser – Statistik" indeholder samtlige analyseparametre registreret under 
anlægget. Der kan sorteres efter f. eks. stofnavn eller antal ved at klikke i kolonneoverskrif-
ten. 
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For at se alle analyseværdier tilhørende alle drikkevandsprøver i kommunen, vælges fane-
bladet "Analyseværdier". Farvekoden i kolonne "Mængde" viser om miljøstyrelsens grænse-
værdier for drikkevand er overholdt. Ved at trykke på F1 eller knappen "F1:Pivot", omdannes 
tabeloplysningerne i vinduet til en mere anvendelig struktur:  

 

 

Tallene i overskriften refererer til standatkoden for parameteren. 

Hvis analyseværdier fra en bestemt vandprøve ønskes vist, vælges "Drikkevandsprøver" i sti-
strukturen i venstre side: 
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Herefter vælges den ønskede vandprøven i vinduet i midten, og analyseværdierne fra den 
prøve vises nedenunder i vinduet "Analyseværdier". 

Ved at trykke på F1 eller knappen "F1:Indsæt ny vandprøve" oprettes en ny vandprøve i 
databasen. Husk at det øverste skærmbillede skal være aktivt. Se side 62 for at få en gen-
nemgang af prøveoprettelse.  

2.5.4 Detaljer om anlægget (Målestation, Indtag, Behandlingsanlæg osv.) 

 

Oplysninger om målestation benyttes hovedsageligt ved ledningsnetsanalyser og kan bl. a. 
bruges til at beskrive placeringen af prøvestedet. 
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Fanebladet "Indtag" er centralt for beskrivelsen af anlægget, da det er her de underliggende 
råvandssboringer er beskrevet. Tryk på F1 eller knappen "F1: Se Boringer" for at se rå-
vandsboringen under Jupiter – Boringer. 

Hvis en individuel angivelse af indvindingen under den enkelte boring ønskes, skal anlægget 
vælges i træ-strukturen til venstre: 

 

Herefter vælges boringen i vinduet "indtag" i midten og nedenunder kan indvindingsmæng-
den indtastes i skærmbilledet "Indtagsindvinding". 
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I fanebladet "Behandlingsanlæg" kan alle filtre/beluftningsanlæg beskrives. 

 

"Anlægsindvindingsvilkår" beskriver indvindingstilladelser givet til det pågældende anlæg.  
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"Anlægsmatrikel" Indeholder detaljer om den matrikel anlægget ligger på.  

2.5.5 Virksomheder (Mangler) 
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2.5.6 Gebyr (Mangler) 

 

 

2.5.7 Påvirkning (mangler) 
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2.5.8 Kort  

  

Ved at vælge fanebladet "Kort" vises beliggenheden af anlægget og de anlæg/boringer der 
ligger i nærheden. Funktionaliteten er den samme som for boringer. En forklaring af funkto-

nerne kan findes ved at trykke på knappen , ellers se afsnit 2.4.2.8.  

2.5.9 Analysegrupper 

Det kan have flere fordele at oprette en analysegruppe hvis flere analyseparametre ønskes 
behandlet sammen. De kan bruges ved udtræk til GIS så der er mulighed for f.eks. lagkage-
diagrammer, eller til Excel så der kan laves sammenlignelige tidsserier.  

2.5.9.1 Åbn skærmbillede 

 

• Tilknyt databasen Udvælgelser/Selections i værktøjsmenuen. 
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• Vælg analysegrupper i træstrukturen i venstre side. 

Nu ses en liste over analysegrupper øverst og analyseparametrene tilhørende den valgte 
gruppe nederst.  

2.5.9.2 Opret en ny gruppe 

 

• Tryk på stjernen nedrest i vinduet "Analysegrupper" for at oprette en ny analyse-
gruppe. 

• Indtast navn og beskrivelse for den nye gruppe 

• Tryk på blyanten til venstre for navnet for at gemme 
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2.5.9.3 Indsæt analyseparametre 

 

• Indtast nu stadatkoderne for de parametre der ønskes medtaget i analysegruppen. 
Tryk på stjernen eller tast blot ind i feltet StofNr for at oprette en ny post i databa-
sen.  

• Tryk på blyanten til venstre for parameter nummeret for at gemme.  

En liste over alle analyseparametre og deres standat kode kan findes i Jupiterdatabasen in-
der forskelligt: 

 

For at sortere alfabetisk efter stofnavnet, klikkes i overskriften "StofNavn". 

Efter alle parametre er tilføjet, kan analysegruppen nu benyttes, f. eks i Søg – Analyser (se 
afsnit 2.2.3) 
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3. GIS Eksport 

GIS eksport funktionen startes fra shortcut menuen: 
 

 
Figur 2: GIS eksport menuen. 

 
GIS Eksport funktioner: 
 
• GIS start – Starter det valgte GIS system. Da de fleste GIS systemer er lang tid om at 

starte op, kan det være en fordel at starte GIS’en før data sendes fra GeoGIS2005. Det 
tilsvarende ikon er: 

  
Den letteste måde at vælge GIS system er ved at klikke på knappen I statuslinjen ne-
derst I højre hjørne af GeoGIS skærmbilledet. 

 
• GIS Eksport – Starter GIS Eksport funktionen. Den tilsvarende ikon er: 

 
• GIS centrer udvalgte – Centrerer GIS vinduet omkring den eller de udvalgte poster. Der 

tegnes markører men der eksporteres ikke data. Den tilsvarende ikon er: 

 

Arbejdsgangen ved GIS eksport er følgende: 
 
1. Udvælg de data der ønskes eksporteret. Benyt evt. søgefunktionen: 

 
 
2. Start GIS Eksport funktionen ved at bruge ovenstående shortcut menu eller ikonet:  
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Figur 3: GIS Eksport funktion – Simpel visning 
 
Vælg den GIS definition der ønskes til eksporten. Programmet kommer med et forslag 
der svarer til den type data der ønskes eksporteret. 
 
For at ændre mellem simpel og detaljeret visning bruges knappen: 

 
 
Opsætningen gemmes for hver GIS definition, så de kan bruges igen. 
  

3. Vælg GIS type: 
• Shape 
• ArcGIS 
• MapInfo 
• GISViewer 
• Google Earth 

 
4. Vælg eksporttype ud fra geometrien I den valgte eksport: 

• Punkt: X, Y, (Z) koordinater 
• Linie: konstrueret ud fra to punkter 
• WKT: Compleks geometri som polyline eller polygon 
• andre: Cirkler eller cyllindere  

 
Angiv parameter for den valgte geometri I detaljeret visning: 
 

 
 
I ovenstående tilfælde er det fanebladet ”Punkt/WKT”:  
 

 
 
5. Vælg databaseinformation til labels og tabeller i GIS systemet: 
 

 
 
6. Indtast information for udseende ved udtræk som temakort: 
 

 
 
7. Eksporter data: 
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Hvis et antal rækker er udvalgt benyttes knappen: 

 

 
 
Hvis alle rækker skal udtrækkes, vælges knappen: 

 

 
 
De følgende sider indeholde en detaljeret beskrivelse af de enkelte GIS eksport parametre. 
Pga. de forskellige egenskaber i de enkelte GIS typer, tænder og slukker GIS eksport pro-
grammet de tilsvarende parametre. I de følgende parameter-lister er GIS typerne delt ind i 
følgende: 
 
Basis GIS Fil Format   
1. Shape Filer Sh 
Desktop GIS Systemer   
2. ArcGIS GS 

3. MapInfo GS 
4. GeoMedia (ikke understøttet) GS 
5. GISViewer GS 

Virtual Globe   
6. Google Earth GE 
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3.1 GIS Eksport vinduet – Simpel visning 

Når GIS funktionen startes, fremkommer nedenstående vindue. 

 
Figur 4: GIS Eksport funktion – Simpel visning 

 
De enkelte elementer i vinduet forklares her: 
 
Field / Button Description Sh GS GE 

GIS Definition Indeholder navnet på GIS definitionen. Første gang.. X X X 

GIS Type Definerer det GISsystem der skal modtage de eksporterede 
data: 
• Google Earth 
• GISViewer 
• MapInfo 
• ArcGIS 
• Shape 

X X X 

Eksport Type Definerer geometrien: 
• Point/WKT 
• Line/kvadrat 
• Polyline 
• Cirkel 
• Cylinder (kun Google Earth) 
• Kugle 
• Cirkeldiagram 

X X X 

GIS Fil Filnavnet på den eksporterede fil. Filtypenavnet bestemmes af 
GIS typen. Hvis GIS typen er Google Earth kan brugeren ænd-
re Filtypenavnet fra kml til kmz, Så den eksporterede fil er en 
kml-fil i zip-format. 

X X X 

Overskriv Check af hvis eksisterende filnavne må overskrives uden ad-
varsel 

X X X 

Genlæs Bruges til at genindlæse data fra databaseformularen. Alle 
felter bliver erstattet med default værdier.  

X X X 

Log  Viser log-filen som genereres ved eksport af data til GIS. X X X 

Gem Gemmer GIS definitionen i filen file GISDef.xml som kan fin-
des I GeoGIS indstallationen. 

X X X 

Eksporter Udvalgte Eksporterer udvalgte rækker X X X 

Eksporter Alt Eksporterer alle rækker i databasevinduet X X X 

Exit Lukker GIS eksport funkionen X X X 
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3.2 GIS Eksport vinduet - Udvidet visning 

For at åbne den detaljerede visning med flere indstillingsmuligheder trykkes på  

 

3.2.1 Fanebladet Generelt 

Fanebladet indeholder information om hvordan data skal læses fra databaseformularen. 
 

 
Figur 5: Fanebladet Generelt 

 
Figur 6 Data med tidsinformation vist vha. 
Google Earths “tids-barre” 

 
Field Description Sh GS GE 

Inddata K. system 
Felt 

Navnet på feltet der angiver det anvendte koordinatsystem. X X X 

Inddata Koordinatsy-
stem 

Det anvendte koordinatsystem, hvis det ikke er anvgivet i databa-
sen. 

X X X 

X Felt Navnet på feltet der indeholder X-koordinater eller Easting koordi-
nater. 

X X X 

Y Felt Navnet på feltet der indeholder Y-koordinater eller Northing koor-
dinater. 

X X X 

Z Felt Navnet på feltet der indeholder Z-koordinater eller Level koordina-
ter. 

X X X 
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WKT Felt Navnet på feltet der indeholder koordinater i WKT format. X X X 

Adresse Felt Navnet på feltet der indeholder adresse information, hvilket kan 
bruges sammen med postnummeret i Google Earth til at geokode 
med.  

  X 

Postnummer Felt Navnet på feltet der indeholder adresse information, hvilket sam-
men med adressen kan bruges i Google earth til at geokode med. 

  X 

Uddata Koordinatsy-
stem 

Koordinatsystemet der angives de eksporterede data. Til Google 
Earth er det altid LATLON (WGS84) – Ellers bruges det samme 
som inddata koordinatsystemet. 

X X  

X Skala Skala (målestoksfaktor) på X- eller Easting koordinater X X X 

Y Skala Skala (målestoksfaktor) på X- eller Easting koordinater  
Hvis inddata koordinaterne f. eks er Southing, angives -1. 

X X X 

Z Skala Scale on Z or Level coordinates X X X 

Start Tids Felt Field Navnet på det felt i databasen der angiver starttid ved udtræk til 
Google Earth’s timer funktion.   

  X 

Slut Tids Felt Navnet på det felt i databasen der angiver sluttid ved udtræk til 
Google Earth’s timer funktion.   

  X 

 
 

3.2.2 Fanebladet Data 

 
Fanebladet indeholder information om hvordan data skal formateres i GIS systemet. 
 

 
Figur 7: Fanebladet Data 

 
Figur 8: Standard Ballon stil der viser tabelinfor-
mationerne i Google 
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Field Description Sh GS GE 

Title Short title for  X X X 

Description Beskrivelse af eksporten der fremommer i f. eks. Goole Earth u 
nder egenskaber. Genlæs knappen indsætter en standart beskri-
velse baseret på den aktuelle database, men der kan indtastes en 
hvilken som helst beskrivelse. 

  X 

Tabeldefininition Bruges til at lave overskrifter i den eksporterede tabel. X X X 

Table Navnet på data tabellen i det GIS system der eksporteres til. X X X 

Data List Denne kode beskriver hvordan database tabellerne eksporteres til 
GIS tabellerne 

• All Fields (alle felter) 
• Exclude Hidden Fields (medtag ikke skjulte felter) 
• Key Fields Only (kun nøglefelter) 
• No Fields (ingen felter) 

X X X 

Label Tekst streng der definerer labels (etiketter). Tabel felter i Kantede 
parenteser bliver afløst af indholdet af tabelfeltet når kort laget 
vises i GIS systemet. Knappen "Ryd" sletter indholdet af label fel-
tet.  

  X 

Label Felter Liste med tabelfelter der kan bruges i den ovenstående label tekst 
streng. 

  X 

Labels i Folder? Check – Hvis de geometriske data og label data skal placere i se-
perate foldere i Google Earth: 

 
Ved at placere geometri og data i separate foldere, kan visibiliteten 
vises individuelt.  

  X 

Ballon: Indeholder Google Earth Ballon stil definition i html format. Klik på 
knappen "HTML Eks" for at få et eksempel på formatet. "Ryd" 
knappen sletter indholdet af ballon stilen. Hvis ballon stil definitio-
nen er tom, genereres en simpel stil der indeholder alle felter i den 
udtrukne tabel.  

  X 

Ballon Felter Liste med tabelfelter der kan bruges i den ovenstående Ballon stil.   X 
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3.2.3 Fanebladet Udseende 

 
Fanebladet indeholder oplysninger om hvordan de udtrukne geometriske objekter skal se ud 
i GIS systemet. Udseendet kan ændres når de eksporterede filer hentes ind i de forskellige 
GIS systemer. 
 

 
Figur 9: Fanebladet Udseende 

 
Figur 10: Polygoner med tilfældige farve, transparant, 
rød linjefarve og hvid label.  

 
Field Description Sh GS GE 

Linie farve .  X X 

Linie vægt Linjevægten (tykkelsen) I pixeler.  X X 

Udfyldningsfarve Farvedefinitionen for regioner. Klik på knappen til højre for at få 
dialogboksen for farveindstilling frem. 

 X X 

Transparant (0-100) Gennemskinnelighed for regioner (0 – 100).  X X 

Udfyldningstype Definerer hvordan regioner vises.  X X 

Auto Farver? Laver tilfældige regionfarver hvis den er afkrydset.    

Symbol Font Bestemmer fonten til symboler  X  

Symbol Farve Farvedefinitionen for symboler. Klik på knappen til højre for at få 
dialogboksen for farveindstilling frem. 

 X X 

Symbol Vælger symbol    

Symbol Skala Størrelsen på symbolet  X X 

Label Font Bestemmer fonten til labels  X X 

Label Farve Farvedefinitionen for labels. Klik på knappen til højre for at få dia-
logboksen for farveindstilling frem. 

 X X 

Label Scala Størrelsen på labels  X X 

Label Placering Angiver hvor labalen skal placeres i forhold til det objekt der skal 
benævnes 

 X  

Tillad Overlap? Afkryds hvis labels må overlappe hinanden.  X  

Tillad Duplikering? Afkryds hvis der må være flere labels til samme objekt.  X  
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Appendiks A 

Boringer, stammer, filtre og indtag3 

I forbindelse med etableringen af Jupiter-databasen ved GEUS er der behov for præcisering 
af terminologien omkring boringsindretning  
 
En boring er er et hul i jorden hvori der er placeret en stamme bestående af ét eller flere 
forerør og filtre. Det er typisk kun vandforsyningsboringer der har flere filtre på samme 
stamme. I overvågningsboringer kan der være sat flere stammer ved siden af hinanden i 
samme boring. Disse stammer går da til forskellig dybde og fungerer som selvstændige bo-
ringer.  
 
Et filter er et rør eller en del af et rør i hvilket der er slidser så grundvand kan strømme ind 
fra jordlagene. Filtret dækker et bestemt interval i en boring (bestemt ved top og bund). 
Udenom filterrøret er der ofte en gruskastning der har det formål dels at holde jordlagsmate-
riale ude og dels at øge tilførslen af grundvand.  
 
Et indtag er det interval i en boring hvor der kan strømme grundvand ind fra jordlagene 
uden om boringen/stammen. Et indtag kan kun bestå af filtre fra én stamme. Alt vand fra et 
givet indtag - uanset om det er kommet ind i boringen gennem ét eller flere filtre - blandes 
principielt sammen i boringen, og der svarer kun ét trykniveau til et givet indtag.  
 
I figur 1.3 er der vist et antal eksempler på boringsindretning til forklaring af sammenhæn-
gen mellem begreberne filter og indtag.  

                                               
3 Kilde: Grundvandsovervågning 2001, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljø- og 
energiministeriet. ISBN 87-7871-096-0 
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