Modulområdet Jordflytning
Modulområdet_Jordflytning_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66

Udskrevet d. 03-08-12

GeoEnviron 7.5

Indhold

Indhold

Indledning ............................................................................ 6
Udviklingen af GeoEnviron programmet.................................. 6
Materialet og dets anvendelse ................................................ 6

Introduktion til modulområdet: Jordflytning .......................... 7
Modulområdets historie .......................................................... 7
Modulområdets anvendelsesområde ....................................... 7
Opstart af modulet ................................................................. 8
Modulets opbygning ............................................................... 8
Stamdata ............................................................................. 8
Datastruktur og datalagring .................................................... 8
Datalagring i modulet .......................................................... 9
Rapporter............................................................................... 9
Søgning ................................................................................. 9

Datavinduer og felter i modulet Jordflytning ....................... 10
Hoveddata vinduet ............................................................... 10
Hoveddata vinduets felter og knapper ................................. 10
Tilknyttede fotos og litteraturkilder ....................................... 12
Almindelig GeoEnviron søgning .......................................... 12
Oversigtsvinduets resultatliste efter en søgning...................... 13
Smart skift mellem resultatlistens lokaliteter.......................... 14
Hovedfanen Sagsbehandling ................................................. 14
Fanen Anmeldelsesoversigt................................................... 14
Underfanen Historik ........................................................... 14
Underfanen Dialog ............................................................ 15
Underfanen Filer (hed tidligere Dokumenter) ....................... 15
Fanen Anmeldelse................................................................ 16
Fanen Afværgeoplysninger ................................................... 19
Fanen Jordhåndtering .......................................................... 20
Underfanen Modtageanlæg ................................................ 20
Underfanen Transportør ..................................................... 21
Underfanen Kategori (Detaljer) ........................................... 22
Underfanen Vejesedler ....................................................... 23
Underfanen Midlertidig Deponering .................................... 23
Underfanen Genanvendelse ............................................... 24
Underfanen Tilført jord ....................................................... 24

1. udgave, august 2012

-3-



GeoEnviron 7.5

Indhold

Fanen Kortblade .................................................................. 25
Fanen Adresser .................................................................... 25
Fanen Noter ........................................................................ 27
Fanen Matrikler .................................................................... 27
Fanen Referencer ................................................................. 29
Fanen Lokaliteter................................................................ 29
Fanerne Ejend.-Ejeropl. og Tidl.Ejer .................................... 29
Hovedfanen Sager og tilsyn ................................................... 30
Hovedfanen Feltarbejde ........................................................ 30
Fanen Prøver........................................................................ 30
Underfanen Analyser .......................................................... 31
Underfanen Kortblade ........................................................ 32
Fanen Historik...................................................................... 32

Datavinduer og felter i modulet Prøve/Analyse ................... 35
Hoveddata vinduet ............................................................... 35
Fanen Prøveegenskaber ....................................................... 38
Fanen Udtagning ................................................................. 39
Registrering af Analyseresultater ........................................... 40
Automatisk tilføjelse af et analyseprograms parametre ......... 41
Fanen Analyser .................................................................... 42
Fanen Analyser, oversigt....................................................... 43
Farveangivelsen på fanen ................................................... 45
Fanen Kortblade .................................................................. 46
Fanen Noter ........................................................................ 46
Fanen Feltundersøgelser....................................................... 47

Modulområdets stamdata ................................................... 48
Om stamdata ....................................................................... 48
Redigering af stamdata......................................................... 48
Tilføjelse af koder ............................................................... 48
Ændring af koder ............................................................... 48
Sletning af koder ................................................................ 49
Fælles stamdata ................................................................... 49
Definition af sagsbehandlere / sagsmedarbejdere ............... 50
Generelt om modulområdets stamdata ................................. 50
Stamdata for modulet Jordflytning ........................................ 51
Stamdata for modulet Prøve/Analyse .................................... 53
Laboratorier ....................................................................... 54
Parametre .......................................................................... 54

1. udgave, august 2012

-4-



GeoEnviron 7.5

Indhold

Stofgrupper........................................................................ 54
Lugt ................................................................................... 55
Farve ................................................................................. 55
Smag ................................................................................ 55
Klarhed ............................................................................. 55

Basisfunktioner på modulområdets data ............................ 57
Fotos ................................................................................... 57
Kildehenvisninger ................................................................. 58
Udskrivning fra datavinduer .................................................. 59
Rapportudskrivning .............................................................. 59

Modulområdets rapporter ................................................... 60
Generelt om rapporterne ...................................................... 60
Generering og udskrivning af rapporter ................................ 60
Rapporter, der kaldes fra modulet ......................................... 61
Rapporten: Anmeldelsesskema ........................................... 61
Rapporten: Udvalgte lokaliteter eller prøver ......................... 62
Rapporter i menuen Rapporter .............................................. 62
Rapporten: Anmeldelser ..................................................... 62
Rapporten: Analyser pr. dag ............................................... 64

Modulets opsætning ........................................................... 65
Fælles opsætning ................................................................. 65
Parametre .......................................................................... 65

Tastaturgenveje i GeoEnviron............................................. 66
Tastaturgenveje i GeoEnviron ............................................... 66

1. udgave, august 2012

-5-



GeoEnviron 7.5

Indledning

Indledning

Udviklingen af GeoEnviron programmet
Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af
GeoEnviron Miljødatabase Systemet, er der sket en omfattende forbedring
af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet
kan således i dag leveres med over 20 forskellige moduler, tilpasset bredt
til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer.

Materialet og dets anvendelse
Denne manual rummer en gennemgang af GeoEnviron modulområdet
Jordflytning, der omfatter modulerne Jordflytning og Prøve/ Analyse.
Manualen er dog endnu kun en beta-udgave af en version 7.5 manual,
idet beskrivelsen i de enkelte kapitler stadig tager udgangspunkt i version
6.0 af modulet. Men i forlængelse af en række afsnit og underafsnit under
overskriften 'Tilføjelser og ændringer i ver. x.x.x' kan du finde en kort
beskrivelse af de ændringer på området, der er kommet til i senere
versioner i kronologisk rækkefølge.
Manualen forudsætter et bredt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet
og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i
manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'.
Så hvis du i forbindelse med brugen af manualen bliver i tvivl om,
hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du
navigerer rundt datavinduerne, eller om hvornår du skal gemme data, vil
vi anbefale at du starter med at tilegne dig denne viden. Tingene er
beskrevet i kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron' og 'Indtastning af data
og almindelig brug' i basis manualen.
Denne manual er tilrettelagt så det kan anvendes som en konkret
anvisning i brugen af modulet. Manualen kan således både bruges i
forbindelse med et kursus og i forbindelse med et eventuelt selvstudium,
forudsat at en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron 7.5 eller
senere version er til rådighed. Her vil det dog være en fordel at en eller
flere personer med kendskab til programmet kan være behjælpelige med
råd og vejledning.
OBS! Ved selvstudium eller kursusvirksomhed anbefaler vi imidlertid, at
træningen foregår på en kopi af den eksisterende database, så dette ikke
medfører datatab.
Geokon, august 2012
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Introduktion til modulområdet: Jordflytning
I dette kapitel vil vi give dig en kort introduktion til modulområdet
Jordflytning - der omfatter modulerne Jordflytning og Prøve/Analyse samt et overblik over modulernes anvendelsesområder.

Modulområdets historie
Første udgave af GeoEnviron-modulet Jordflytning blev lanceret i 2002.
Modulet vil - på linie med de øvrige GeoEnviron-moduler - løbende blive
justeret, idet videreudviklingen af modulet vil ske i nært samarbejde med
dets brugere.
Modulet Jordflytning vil på længere sigt blive en del af et selvstændigt
modulområde til håndtering af afværgeforanstaltninger og vil således ikke
kun omhandle opgravning og behandling af jord, men også andre
oprensningsmetoder som f.eks. bioremediation og air-sparging.

Modulområdets anvendelsesområde
GeoEnviron-modulet
Jordflytning
anvendes
til
registrering
af
"jordstrømme" og/eller deponering af restprodukter som f.eks. slagger.
Modulet kan anvendes selvstændigt eller sammen med modulerne
Jordforurening, Affaldshåndtering, Feltundersøgelse, Virksomhed og
Råstofgrave, såfremt ét eller flere af disse moduler indgår i den samlede
systemløsning.
Modulet Jordflytning henvender sig både til amter og kommuner, der
administrerer jordflytning og restprodukter i almindelighed efter anmeldebekendtgørelsen (nr. 675 af 27. juni 2000) og genanvendelsesbekendtgørelsen (nr. 655 af 27. juni 2000), der regulerer opgravning, transport
og deponering af forurenet jord. Modulet tager udgangspunkt i de
retningslinier, der er anført i 'Vejledning i håndtering af forurenet jord på
Sjælland, udgivet af amterne på Sjælland samt Københavns og
Frederiksberg Kommuner, januar 2000', men er udbygget i forhold til
nævnte oplæg.
Modulet Jordflytning er opbygget i en struktur, der svarer til de andre
lokalitetsmoduler. Og det indeholder faner til registrering af administrative
oplysninger om jordflytninger herunder anmeldelser, og faner til
registrering af eventuelle feltarbejder i forbindelse med opgravningen,
typisk jordprøver og analyser.
Til modulet følger tillægsmodulet Prøve/Analyse til registrering af jord- og
grundvandsprøver med tilhørende analyseparametre.
Herudover er der fuld integration mellem de forskellige moduler, idet der i
tilknytning til enhver underpost oplistet på de specialindrettede faneblade
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Prøver er tilføjet en visningsknap, der ved aktivering
detailoplysninger frem på skærmen i modulet Prøve/Analyse.

bringer

GeoEnviron-modulet Prøve/Analyse kan også bruges til registrering af
flere forskellige typer prøver med tilhørende analyser, f.eks. spildevands-,
drikkevands- og luftprøver.
Modulet Jordflytning kan integreres med et GIS-program (f.eks. MapInfo
eller ArcView), og derved kan databasens lokaliteter med jordflytning vises
på et baggrundskort. Dette gør det muligt at kombinere lokaliteterne med
jordflytning med en række andre kortlag f.eks. boringer, prøver,
vandværkers indvindingsoplande og meget andet.

Opstart af modulet
Når GeoEnviron basisprogrammet er startet op, åbnes modulet
Jordflytning ved at vælge menupunktet 'Andre modulerJordflytning' i
GeoEnvirons menulinie eller i GeoEnviron Kalendervinduets venstre side.
Modulet Prøve/Analyse åbnes ved at vælge menupunktet 'Andre
modulerPrøve/Analyse'.

Modulets opbygning
Modulerne er bygget op med et hoveddata vindue øverst, som indeholder
oplysninger om den valgte lokalitet med jordflytning eller prøve. Bag dette
hoveddata vindue befinder der sig et andet vindue, et oversigtsvindue, der
vil indeholde en liste med alle de lokaliteter eller prøver, der blev hentet
ved en søgning i databasen. Med museklik kan der nemt skiftes mellem
disse to vinduer.
Under hoveddata vinduet er modulets data struktureret i faneblade i
mange niveauer - henholdsvis til registrering af data i tilknytning til den
enkelte lokalitet eller prøve og til overskuelig visning af disse data.
Stamdata

For modulerne Jordflytning og Prøve/Analyse er der skabt selvstændige
vinduer til registrering af modulernes stamdata (kodelister og andre
definitionsdata). Stamdata vinduerne for modulerne Jordflytning og
Prøve/Analyse kaldes henholdsvis med menupunktet Stamdata|
Jordflytning og Stamdata|Prøve/Analyse.

Datastruktur og datalagring
Som i de øvrige GeoEnviron moduler svarer datastrukturen i databasen til
den niveaudeling der er skabt med fanebladene i modulerne Jordflytning
og Prøve/Analyse. Det betyder at alle poster i 1. niveau fane-bladene
knyttes direkte til jordflytningslokaliteten eller prøven, mens poster i 2.
niveau knyttes til posten i niveauet ovenover. Af denne grund er det ikke
muligt at springe et niveau over.
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Datalagring i modulet

Mere konkret: Registrering i modulerne foretages ved først at vælge den
aktuelle jordflytningslokalitet eller prøve øverst i modulet, og herefter
knytte data til den under de enkelte faneblade. Ved klik på Indsætknappen (mens du har fokus på en fane) kan du tilføje ekstra poster på
de enkelte faner. Data for hvert datavindue (faneniveau) skal gemmes
særskilt ved klik på Gem knappen. Når dette glemmes, er det ikke muligt
at tilknytte (gemme) underliggende dataposter.
Husk! Hvilke data der gemmes afhænger af hvilket datavindue
(hvilken fane) din markør har fokus i, når du klikker på Gem-knappen.

Rapporter
Til modulområdet Jordflytning er der p.t. ikke lavet specifikke rapporter,
der tilbyder overblik over de registrerede data.

Søgning
Almindelig søgning i modulet foretages ved at klikke på knappen Søg,
hvorefter programmet går i søgetilstand. Herefter er der mulighed for at
angive søgekriterier i alle indtastningsfelter.
Effektuer søgningen ved at klikke på Hent knappen. Resultatet af
søgningen vises herefter i oversigtsvinduet, der kommer frem bag ved
hoveddata vinduet. Her dobbeltklikkes på den ønskede jordflytningslokalitet eller prøve.
Hvis du ikke angiver nogen søgekriterier i søgetilstand, men blot klikker
på Hent knappen, hentes alle jordflytningslokaliteter eller prøver, der er
registreret i databasen.
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Datavinduer og felter i modulet Jordflytning

Hoveddata vinduet
Hovddata vinduet viser administrative oplysninger for lokaliteten eller
afværgeprojektet, der er valgt.

Hoveddata vinduets felter og knapper

Afværge Id.

Krævet felt.
felt Identifikation af lokaliteten eller afværgeprojektet. Lokalitets-Id (afværge-Id) kan tildeles automatisk ved klik på
-knappen til venstre i feltet.
Faciliteten kan sættes op, så Id består af enten to eller
tre dele, hvor den sidste del altid vil være et
løbenummer. For information om opsætning af
automatisk tildeling af lokalitets-Id, se manualen
'Superbruger Information'.

Navn

Krævet felt
felt.
elt Lokalitetens eller afværgeprojektets navn.
Ved klik på knappen 'Afværge Id./Navn' vises en
listboks-oversigt med alle de lokaliteter, som allerede
findes i GeoEnviron (forurende grunde, virksomheder
mm). Når der vælges en lokalitet fra denne listboks,
kopieres automatisk lokalitetens navn, vejkode, husnr.,
husbogstav, adresse og postnr. til de tilsvarende felter i
hoveddata vinduet, men lokalitetens Id overføres ikke
automatisk til Id-feltet.

Projekttype

Krævet felt. I dette felt vælger du en projekttype/
lokalitetstype. (Listboksen viser dog kun lokalitetstyper
med systemtypen Afværgeforanstaltning).

Vejkode & nr.

Vælg vejnavn fra listboks og angiv husnummer og evt.
undernummer/bogstav i de efterfølgende felter.

Km sten fra/til

Er der tale om en vejstrækning, kan oplysninger om
kilometersten anføres i de efterfølgende felter.

Opgr. adresse

Lokalitetens adresse.
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Postnr.

Postnummer. Vælg fra listboks ved klik på knappen
Postnr. eller med tastaturgenvejen Alt+L.

Nuvær. anv.

Vælg lokalitetens nuværende anvendelse fra listboksen.

Planlagt anv.

Vælg lokalitetens planlagte anvendelse, ligeledes fra
listboks.

Form. forurening Dette felt skal være hakket af, hvis det formodes, at
den opgravede jord er forurenet, inden afværgeprojektet påbegyndes.
Konst. forurening Dette felt skal være hakket af, hvis det er konstateret,
at den opgravede jord er forurenet.
Bemærkninger

Her kan der indtastes en generel kommentar til
afværgeprojektet, max 120 tegn.

Adm. enhed 1-4

Fire systemdefinerbare tekstknapper, hvor knappernes
ordlyd kan defineres. Ved indlægning af data: Vælg
kode fra listboks ved klik på enhedens knap eller med
tastaturgenvejen Alt+L.

De administrative enheder kan defineres ved systemopsætningen under
menupunktet 'StamdataFælles stamdataDiverse' samt fanen 'Adm.
enheder/Navn adm. enheder'. Efter genstart af systemet vises teksten på
knapperne og stamdata for de enkelte enheder kan defineres under
samme menupunkt og hovedfane, idet de øvrige stamdata faner nu har
fået navn efter definitionen på den første fane med enhedernes navn.
Sagsbehandler

Vælg primær sagsbehandler for projektet fra listboksen
eller skriv initialerne i feltet.

Tilføjelser og ændringer i ver. 6.2.0

Modulspecifikke administrative enheder - 4 definerbare kodefelter:
Tidligere benyttedes fælles kodelister og feltnavne for de administrative
enheder, som er 4 kodefelter, der findes i hoveddata vinduet i mange
registreringsmoduler.
Der er nu mulighed for at definere alternative kodelister og feltnavne for
de administrative enheder, som er specifikke i modulet Jordflytning.
Alternative administrative enheder defineres ved at vælge menupunktet
'Stamdata|Fælles stamdata|Diverse' og fanen Adm.enheder.
Først defineres hvilket labelsæt, der ønskes benyttet i hvert modul.
Dernæst angives for hvert modul navnene på de 4 knapper, der er
placeret i tilknytning til kodefelterne, og endelig tilføjes kodelister til brug i
de 4 kodefelter.
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På underfanen 'Alternative enheder' angives i feltet Labelsæt, at et bestemt
nummerinterval (f.eks. 6-10) skal benyttes for administrative enheder i et
modul. Både nummerinterval og modul vælges fra rulleliste. Klik på Gemknappen.
På underfanen 'Navn adm.enheder' defineres nye navne for
kodelisteknapperne. Klik på Indsæt-knappen og indtast et nyt
kodenummer inden for modulets nummerinterval. Indtast derpå det nye
navn, der ønskes vist på kodelisteknappen. Klik på Gem-knappen.
De 4 kodelister redigeres på de 4 sidste stamdata faner under
Adm.enheder. Kodelisterne redigeres efter de normale regler for
redigering af stamdata, som er beskrevet i manualen 'Superbruger
information'. For hver ny kode der tilføjes i kodelisterne skal det angives i
hvilket modul koden skal vises.
Disse ændringer træder i funktion ved genstart af GeoEnviron.
OBS! I behøver ikke at ændre i opsætningen, hvis I fortsat ønsker at
benytte fælles kodelister og feltnavne for de administrative enheder i de
ovennævnte moduler.
Tilknyttede fotos og litteraturkilder

Fotos og litteraturkilder kan tilknyttes de enkelte lokalitetsposter i modulet.
Læs om hvordan du gør det i kapitlet 'Basisfunktioner på modulets data'
senere i denne manual.
Når der er tilknyttet et eller flere fotos eller litteraturkilder til lokaliteten/
afværgeprojektet vil du kunne se dette ved at der vises henholdsvis en knap og en -knap i hoveddata vinduet.
Ved klik på disse knapper åbnes de respektive vinduer hvor enten de
tilknyttede fotos eller de tilknyttede litteraturkilder vises.
Almindelig GeoEnviron søgning

Almindelig søgning foretages ved først at gå i søgetilstand. Det gøres ved
at klikke på Søg-knappen nederst i modulet.

Herefter angives søgekriterier i de relevante felter (såvel i hoveddata
vinduet som på fanerne i modulet - læs evt. om de søgemetoder der kan
anvendes i kapitlet 'Søgning i GeoEnviron' i basismanualen).
Når der klikkes på Hent-knappen afsluttes søgetilstanden og søgningen
effektueres i databasen. Modulet returnerer herved samtidig til normal,
registreringstilstand, og resultatet af søgningen vises i oversigtsvinduet.
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Oversigtsvinduets resultatliste efter en søgning
Når der klikkes på Hent-knappen i søgetilstand effektueres søgningen i
databasen, og modulet returnerer til normal, registreringstilstand.
Efter en søgning vises de matchende lokaliteter i oversigtsvinduet, som er
placeret bag modulets hoveddata vindue øverst i modulet. (Er søgeresultatet imidlertid entydigt, lukker oversigtsvinduet automatisk, og data
for den fundne lokalitet vises i hoveddata vinduet.)
Du kan bevæge dig op og ned i oversigtsvinduets liste med fundne
projekter, enten med musen eller tastaturet. Denne liste vil bevares indtil
der foretages en ny søgning, eller indtil den eksisterende søgning
indsnævres ved klik på Indkreds knappen og angivelse af yderligere
søgekriterier, afsluttet med et klik på Hent knappen.

Der skiftes nemt fra oversigtvinduet til hoveddata vinduet ved at dobbeltklikke på en af posterne, hvorved en post endelig vælges. Der kan skiftes
tilbage til oversigtsvinduet igen ved at højreklikke i et tomt område uden
felter i hoveddata vinduet.
Hver gang der skiftes til en ny post i oversigtsvinduet, vises data for denne
post på de underliggende synlige faner. Nyindtastede data på fanerne
kan dog først gemmes når den pågældende hovedpost er valgt endeligt
og hoveddata vinduet vises - for først da er kommando knapperne
nederst i modulvinduet valgbare.
Denne knap, der er placeret øverst til højre i modulets oversigtsvindue,
kalder et rapportvindue som viser en liste med de fremsøgte lokaliteter læs mere herom i kapitlet 'Modulområdets rapporter'.
Med denne knap øverst til højre i oversigtsvinduet markeres alle de
fremsøgte lokaliteter i den definerede GIS løsning - som kan være enten
det interne GeoEnviron Map modul eller et eksternt GIS program - og
program/modul vinduet vises.
Der er 2 forudsætninger for at kaldet virker. For det første skal der være
registreret GIS koordinater på fanen Kortblade, og for det andet skal GIS
programmet eller Map modulvinduet være åbent og GeoEnviron GIS
integrationen være installeret.
For yderligere oplysninger om GIS integration henviser vi til beskrivelsen i
manualerne for de enkelte GIS løsninger.
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Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.2

De nyeste jordflytninger vises først på listen i oversigtsvinduet i modulet.
Der sorteres automatisk efter lokalitets-id (faldende).
Smart skift mellem resultatlistens lokaliteter

Når der er foretaget en søgning i modulet, så oversigtsvinduet bagved
viser en liste over fundne lokaliteter, er det muligt at skifte til næste eller
forrige lokalitet på denne liste mens hoveddata vinduet vises. Det gøres
med 2 af bladringsknapperne på værktøjslinien - men det er en
forudsætning at din markør har fokus i hoveddata vinduet.
Vælger henholdsvis … næste lokalitet og forrige lokalitet fra
oversigtsvinduets liste.

Hovedfanen Sagsbehandling
I det følgende vil vi se på alle fanebladene i modulet. Vi starter med at se
på de datavinduer (faneblade), som ligger under den lodrette hovedfane
Sagsbehandling. Her registreres alle oplysninger om sagsbehandlingen i
forbindelse med en jordflytning.

Fanen Anmeldelsesoversigt
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Denne oversigtsfane viser hvad status er for alle jordflytningsanmeldelser
på opgravningsadressen. Tryk på knappen
ud for en anmeldelse for at
se de øvrige oplysninger om den på fanen Anmeldelse.

Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.2

Anmeldelsesoversigten viser også jordmængde og enhed fra fanen
Anmeldelse samt navn på modtageanlæg fra fanen Jordhåndtering|
Modtageanlæg. Hele teksten vises som tooltip, når musen føres hen over
feltet for anmelder, status og modtageanlæg i anmeldelsesoversigten.
Underfanen Historik
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Denne oversigt viser historikken for den anmeldelse, der er valgt i
anmeldelsesoversigten ovenfor.
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Underfanen Dialog
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Denne fane indeholder dialog i form af korte beskeder fra jordmodtager,
anmelder eller kommunens sagsbehandler om anmeldelsen, der er valgt i
anmeldelsesoversigten ovenfor.

Underfanen Filer (hed tidligere Dokumenter)
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Her vises alle registrerede dokumenter og øvrige filer vedrørende
anmeldelsen, der er valgt i anmeldelsesoversigten ovenfor. Dokumenter
kan enten tilknyttes anmeldelsen via websiden eller på denne fane.
For at kunne tilknytte en ny fil til anmeldelsen skal du indsætte en ny tom
række på fanen med Indsæt-knappen, vælge en filtype i listboksen og
gemme. Først herefter kan du vælge en fil med knappen
til venstre for
feltet Filnavn.
OBS! Filen må maksimalt have en størrelse på 2 MB. En kopi af filen
gemmes i databasen. Efterfølgende bruges knappen til at åbne filen.

Tilføjelser og ændringer i ver. 7.5.2

Fanens navn er ændret fra Dokumenter til Filer – som i web-løsningen.
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Fanen Anmeldelse
Her registreres oplysninger dels om en anmeldelse af jordflytning dels om
anmelderen. Oplysninger om en anmeldelse omfatter blandt andet
identifikation og type af anmeldelse. Flere anmeldelser kan registreres pr.
lokalitet/afværgeprojekt under dette faneblad, dvs. både anmeldelse af
jordflytning og ansøgning om genanvendelse. Registrerede anmeldelser
kan efterfølgende vælges på fanen Jordhåndtering.
Oplysninger om anmelderen kan overføres analogt med de retningslinjer,
der er angivet for jordejeren under fanebladet Afværgeoplysninger.
Desuden kan der tilknyttes en adressetype, der f.eks. kan angive om det
er ejer eller en konsulent, der har indgivet anmeldelsen.
Herefter registreres dato for anmeldelse, evt. ændringsdato, dato for
godkendelse og fremsendelse af meddelelse til modtagerkommune i
tilfælde af genanvendelse. Endelig angives antallet af jordpartier og den
samlede mængde jord (eller restprodukt), der er omfattet af anmeldelsen.
Tilføjelser og ændringer i ver. 6.2.0

Projektets startdato og slutdato kan nu registreres for hver anmeldelse.
Der er også mulighed for at registrere henvisning til et tekstdokument og
en billedfil for hver anmeldelse henholdsvis i felterne Analyser og
Situationsplan. Mappeknappen bruges til at vælge dokumentfilen eller
bruges derefter til at hente
billedfilen med. Knapperne ... og
dokumentet eller situationsplanen frem med.
De tilsvarende felter findes også på fanen Afværgeoplysninger, hvor der
dog kun er mulighed for at registrere oplysninger om et enkelt
afværgeprojekt pr. lokalitet. Her er felterne benævnt henholdsvis Start,
Slut, Dokument og Situationsplan.
På fanen Anmeldelser har vi desuden tilføjet et kodefelt til registrering af
jordens oprindelsessted samt 3 checkfelter: 'Analyser vedlagt', 'Godkendt
jordhåndtering' og 'Jorden flyttes til godkendt modtageanlæg umiddelbart
efter anmeldelse'.
Tilføjelser og ændringer i ver. 6.4.2

Filer gemmes i databasen. For hver anmeldelse kan der registreres
henvisning til alle typer af filer i felterne Analyser og Situationsplan på
fanen Anmeldelser. Mappeknappen
bruges til at vælge filen med. En
kopi af filen gemmes i databasen. Knappen
bruges efterfølgende til at
hente filen frem med.
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Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Et nyt felt er tilføjet til visning af internt anmeldelsesnr. Feltet er søgbart.
Feltet Anmeldelses-Id har ændret navn (fra Anmeldelsesnr).
Vi har fjernet de tre felter til angivelse af ændringsdato, godkendelsesdato
og fremsendelsesdato for jordflytningsanmeldelsen.
Felter vedrørende analyser og situationsplan er fjernet, da filer til
anmeldelsen kan registreres i anmeldelsesoversigten på underfanen
Dokumenter.
Knappen 'Opret ny anmelder' åbner stamdata fanen Anmelder, hvor
adresse-oplysninger om en ny anmelder kan oprettes. Efterfølgende kan
anmelderen vælges fra listboks via knappen Anmelder på fanen
Anmeldelse.
Knappen
viser adressedata om en anmelder, der er registreret på
denne fane i en tidligere version af modulet.
Status for anmeldelsen kan vælges fra en kodeliste. Tryk på knappen til
højre for feltet Status for at gå til anmeldelsesoversigten og underfanen
Historik.
Nyt felt er tilføjet til angivelse af sagsbehandlers bemærkning til
anmeldelsen.
Knappen
åbner en ny rapport med oplysninger om jordflytningsanmeldelsen. Rapporten indeholder oplysninger om anmelder,
opgravningssted, matrikler, jordarbejdet, jorden, transportør(er) og
modtageanlæg.
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Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.0

Felt til angivelse af jordmængde er udvidet til at kunne indeholde 8 cifre,
således at der kan stå 999.999,99.
På fanen Anmeldelse er feltet 'Jorden flyttes akut' blevet omdøbt til 'Flyttes
jorden umiddelbart til godkendt modtageanlæg'.
Ved klik på knappen 'Gå til jordhåndtering' på fanen Anmeldelse vises
data om jordhåndteringen, og data opdateres umiddelbart på alle
underfaner for modtageanlæg, transportør med flere.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.1

Vi har rettet i den rapport, der kan kaldes med printer-knappen på fanen
Anmeldelse, og som opretter et anmeldeskema. Så nu bliver hele teksten i
store tekstfelter medtaget ved udtræk og udskrift.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.2

På fanen Anmeldelse er feltet Anmeldelsesid ikke længere et krævet felt det er altså ikke længere nødvendigt at udfylde dette felt i forbindelse med
behandlingen af en web-indberettet anmeldelse.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.0

På fanen Anmeldelse har vi ændret teksten til feltet 'Internt nr'; der før hed
Anmeldelsesid. Feltet benyttes til eventuel angivelse af kommunens eget
interne nummer (max 15 tegn).

På samme fane har vi indført et nyt felt til angivelse af ansvarlig
sagsbehandler for en konkret anmeldelse af jordflytning.
Når en anmeldelse af jordflytning er godkendt i GeoEnviron, vises dato
for godkendelse på anmeldelsesskemaet øverst under dato for
anmeldelse. Sagsbehandler vises også. Anmeldelsens godkendelsesdato
hentes fra fanen Anmeldelsesoversigt/Historik.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.2

Felt til sagsbehandlers bemærkning på fanen Anmeldelse er udvidet til at
kunne indeholde op til 500 tegn.
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Fanen Afværgeoplysninger
På dette faneblad registreres oplysninger om det afværgeprojekt, der
etableres på lokaliteten, og hvem der er jordens (eller restproduktets) ejer.
Ét projekt kan registreres pr. lokalitet under dette faneblad.
Oplysninger om et afværgeprojekt omfatter blandt andet identifikationsnummer, navn, type og lokalitetstype (f.eks. offentlig vej eller ejendom).

Felterne Dokument og Situationsplan giver mulighed for at lave en
henvisning til henholdsvis et tekstdokument og en billedfil. Mappeknappen
bruges til at vælge dokumentfilen eller billedfilen med, og knapperne ...
og
bruges efterfølgende til at hente dokumentet eller situationsplanen
frem med.
Du kan finde en mere udførlig beskrivelse af denne type felt i manualen
'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper' under
afsnittet 'Indtastning af data og almindelig brug ⇒ De 6 typer datafelter
⇒ Dokumentsti feltet'.
Jordejeren kan registreres på flere måder. Ved tryk på -knappen i
datavinduet kopieres automatisk lokalitetens navn, vejkode, husnr.,
husbogstav, adresse og postnr. fra hoveddata vinduet til de tilsvarende
felter på fanen Afværgeoplysninger, men disse oplysninger kan
overskrives. Efter overførslen af data vil -knappen forsvinde.
Ved tryk på knappen 'Opret ny Adresse' vises et indtastningsbillede, hvor
det er muligt at registrere nye adresseoplysninger for en person eller et
firma. Oprettes ansøgeren her, gemmes oplysningerne i adresseregistret
og føres med tilbage til fanen Afværgeoplysninger.
Et klik på knappen Jordejer viser en listboks med alle de registrerede
personer/adresser i GeoEnviron, hvorfra en person/adresse kan vælges.
Ønsker du ikke at gemme data om ansøgeren i adresseregistret, kan data
blot registreres direkte i felterne for adresseoplysninger på dette faneblad.
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Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Fanen Afværgeoplysninger er placeret efter fanen Anmeldelse.

Fanen Jordhåndtering
På dette faneblad kan der registreres et eller flere jordpartier i tilknytning
til lokaliteten/afværgeprojektet. For hvert enkelt jordparti angives en
identifikation, en overordnet klassifikation af jorden, jordtypen og den
påtænkte anvendelse. Et jordparti kan knyttes til en anmeldelse anført på
fanen Anmeldelser.
Endvidere kan angives antallet af udtagne prøver, tidspunkt for arbejdets
udførelse, mængde, enhed og EAK kode. Er der tale om akut opgravning,
anføres årsagen til denne.
For hvert jordparti registreret på fanebladet Jordhåndtering, kan en række
supplerende oplysninger angives på de underliggende faneblade.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Jorddisponering kan vælges fra en kodeliste.

Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.2

På fanen Jordhåndtering har vi ændret referencevisningen til en anmeldelse, så der nu vises Anmeldelsesnr. i stedet for Anmeldelsesid.
Underfanen Modtageanlæg

For et jordparti kan registreres oplysninger om et eller flere anlæg, der
modtager den opgravede jord til slutdeponering, samt oplysninger om
anlæggets behandlingstype og den afleverede jordmængde.
Hvis modulområdet Affaldshåndtering indgår i systemløsningen, kan et
modtageanlæg for slutdeponering af jordpartiet vælges via listboksen, der
åbnes med knappen Modtagested. Når et modtageanlæg vælges fra
listboksen, kopieres anlæggets id, navn og adresse automatisk til dette
faneblad. Alternativt kan oplysninger om modtageanlægget registreres
direkte i datafelterne.
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Tilføjelser og ændringer i ver. 6.3.0

Vi har tilføjet nye felter for at kunne håndtere indberetningsændringer fra
modtageanlæg. Følgende felter er oprettet på fanen Modtageanlæg:
Kontroldato, Jorden er konstateret forurenet, Kategori og Jordtype.
Web-overbygningen på modulet Jordflytning vil blive tilpasset i forhold til
dette.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Underfanen for modtageanlæg vises før de øvrige underfaner.
Adresseoplysninger
om
modtagesteder
registreres
i
modulet
Modtageanlæg. Efterfølgende kan modtagestedet for et jordparti vælges
fra listboks via knappen Modtagested på underfanen Modtageanlæg i
modulet Jordflytning. Modtageanlægget skal have en e-mail adresse, hvis
det skal have direkte besked om anmeldelse af jordflytning via webløsningen.
Knappen
viser adressedata om et modtageanlæg, der er registreret på
denne fane i en tidligere version af modulet.
Feltet Jorddisponering viser modtagestedets anlægstype på fanen
Virksomhedsoplysninger|Anlæg i modulet Modtageanlæg.

Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.0

Felt til angivelse af jordmængde er udvidet til at kunne indeholde 8 cifre,
således at der kan stå 999.999,99.
Listboksen til valg af modtagested kan indeholde flere anlæg med samme
navn. Modtagestedets anlægstype er tilføjet i listboksen, så disse
modtagesteder kan adskilles.
Underfanen Transportør

For et jordparti kan registreres oplysninger om en eller flere transportører
af jordpartiet. Foruden transportøren registreres transportørtypen,
mængden af jord, og om den aktuelle transportør er hovedansvarlig for
transporten.
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Hvis modulområdet Affaldshåndtering indgår i systemløsningen, kan en
transportør vælges via listboksen, der åbnes ved at trykke på knappen
'Transportør Id'. Når en transportør vælges fra listboksen, kopieres
transportørens id, navn og adresse automatisk til dette faneblad.
Alternativt kan oplysninger om transportøren af jordpartiet registreres
direkte i datafelterne.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Underfanen for transportør vises før de øvrige underfaner.
Adressedata om transportører registreres i modulet Transportør.
Efterfølgende kan transportøren af et jordparti vælges fra listboks via
knappen Transportør på underfanen Transportør i modulet Jordflytning.

Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.0

Felt til angivelse af jordmængde er udvidet til at kunne indeholde 8 cifre,
således at der kan stå 999.999,99.
Underfanen Kategori (Detaljer)

Et jordparti klassificeres ud fra dets indhold af forureningskomponenter.
Her anvendes det klassifikationssystem, som er beskrevet i 'Vejledning i
håndtering af forurenet jord på Sjælland, udgivet af amterne på Sjælland
samt Københavns og Frederiksberg Kommuner'. En udbygning af dette
klassifikationssystem kan foretages af den enkelte kommune ved
ændringer og tilføjelser i basisdata for klassifikationen (se kapitlet 'Modulområdets stamdata' - afsnittet 'Stamdata for modulet Jordflytning').

Tryk på L-knappen under kolonneoverskriften Forureningskomponenter.
Nu vises en liste over forureningskomponenter med tilhørende jordklasse
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og grænseværdi. Når en komponent er valgt i listboksen, kan man angive
mængden af jord, der tilhører den angivne klasse.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.4

Der kan søges i feltet forureningskomponenter.
Underfanen Vejesedler

For et jordparti kan registreres oplysninger om de enkelte vognlæs
opgravet jord, der afhentes eller afleveres på et modtageanlæg. Nederst
på fanebladet summeres automatisk vægt, volumen og antal kørte
kilometer for det totale antal afleveringer for jordpartiet.

Bemærkningsfeltet kan f.eks. anvendes til at registrere markante afvigelser
i transporttid mellem afhentning og levering.
Underfanen Midlertidig Deponering

For et jordparti registreres oplysninger om et eller flere anlæg, der
modtager den opgravede jord til midlertidig deponering. Oplysninger om
modtageanlæg kan overføres analogt med de retningslinier, der er
angivet for underfanen Modtageanlæg.

Desuden kan der registreres oplysninger om anlæggets behandlingstype
og den afleverede jordmængde.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.0

Felt til angivelse af jordmængde er udvidet til at kunne indeholde 8 cifre,
således at der kan stå 999.999,99.
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Underfanen Genanvendelse

For et jordparti kan registreres oplysninger om eventuel genanvendelse af
den opgravede jord enten på opgravningslokaliteten eller på en anden
anvist lokalitet. Fanebladet kan også anvendes til registrering af
slaggedepoter og andre restprodukter.

Foruden adresseoplysninger registreres udlagt areal, gennemsnitlig
tykkelse, volumen og mængde, eventuel overdækningstype, samt om der
findes udledning til vandløb og i givet fald metoden.
Sker genanvendelsen på opgravningsadressen, kan denne kopieres fra
hoveddata vinduet ved tryk på -knappen. Efter overførslen af data vil knappen forsvinde.
Hvis genanvendelsen sker på en lokalitet, der allerede er registreret i
GeoEnviron, kan dennes adresse hentes via knappen Modtagested, der
giver en liste over samtlige registrerede lokaliteter i systemet.
Adresseoplysninger for genanvendelseslokaliteten kan også registreres
direkte i felterne på dette faneblad.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.0

Felt til angivelse af jordmængde er udvidet til at kunne indeholde 8 cifre,
således at der kan stå 999.999,99.
Underfanen Tilført jord

Hvis anlægsarbejdet kræver tilførsel af fyldjord, kan dennes oprindelse og
sammensætning registreres på denne underfane. Endvidere registreres
mængden af tilført jord, jordklasse og type, samt en markering af, om der
findes analyser, som dokumenterer tilbagefyldet.
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Hvis fyldjorden stammer fra en lokalitet, der allerede findes i GeoEnviron,
kan oprindelsesstedet angives via den tilknyttede listboks. Ved valg af
oprindelsessted indsættes lokalitetens ld, navn og adresseoplysninger i de
tilknyttede felter. Findes oprindelseslokaliteten for fyldjorden ikke i
systemet, indtastes adresseoplysningerne i datafelterne på dette faneblad.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.0

Felt til angivelse af jordmængde er udvidet til at kunne indeholde 8 cifre,
således at der kan stå 999.999,99.

Fanen Kortblade
På denne fane kan angives GIS-koordinater for jordflytningslokaliteten.

Når GIS-koordinater er registreret for jordflytningslokaliteter, som vises i
modulet, så er det muligt at lave specifikke søgninger i modulet og få vist
resultatet af disse søgninger i GIS programmet (via GIS-knappen i
oversigtsvinduet).

Fanen Adresser
På fanebladet Adresser er der mulighed for at registrere alle relevante
personer i relation til lokaliteten eller afværgeprojektet; ejere, naboer, evt.
konsulenter og lignende - privatpersoner såvel som firmaer.

Da adresser oprettes centralt i systemet, skabes der blot en reference til en
adressepost på fanen. Et klik på knappen Navn viser således en listboks
med alle de tilføjede personer/adresser i systemet, hvorfra en post kan
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vælges. Nye adresseposter kan dog også oprettes fra fanen, blot ved at
indtaste data i felterne og gemme.

1. datavindue

2. datavindue

OBS! Fanebladet indeholder to
datavinduer - et med person/
adresseoplysninger og et med
adressetyper. Disse datavinduer
skal gemmes hver for sig.

1. datavindue; Person- og adresseoplysninger
Navn, etc.

Klik på knappen Navn og vælg en adresse i listboksen der
dukker op. Når du vælger en adresse indsættes adresseoplysningerne i fanes felter (hvis der er registreret data i
dem). Kan du ikke finde den person/adresse, du søger efter i
den viste listboks, klikker du på knappen Afbryd. I stedet
indtaster du så adresseoplysninger på den ny person,
virksomhed eller myndighed i de disponible felter.

E-Mail

Umiddelbart til højre for feltet E-mail findes en knap
, der
kalder MS Outlook. Kaldet til MS Outlook åbner et vindue
for indtastning af en ny e-mail besked, og samtidig indsættes
e-mail adressen, der er registreret i GeoEnviron, som
modtageradresse øverst i vinduet.

2. datavindue; Adressetype oplysninger
Til den valgte adresse på fanebladet kan du
nu tilknytte en eller flere adressetyper i den
højre side af fanen.
Det gøres ved at klikke på -knappen og
vælge en adressetype i listboksen der
kommer frem, og som kan ses her til
højre. Vil du tilføje flere adressetyper gør
du det ved at klikke på Indsæt-knappen
(når du har fokus i den højre side af
fanen). Herved indsættes en ny række felter, som udfyldes på tilsvarende vis.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.0

På standardfanen Adresser er det ikke længere nødvendigt at gemme
adresse-tilknytningen på fanen, når en ny adresse er oprettet i
undervinduet for oprettelse af ny adresse. For når der gemmes i dette
vindue, bliver den nye adresse nu både oprettet i det fælles
adresseregister og tilknyttet som en ny adressepost på fanen. I forbindelse
med denne ændring har vi også omdøbt knappen 'Opret ny adresse' til
'Tilknyt ny adresse' og koblet en info-boks til den, som vises når musen
holdes over knappen.
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Fanen Noter
Fanebladet Noter anvendes til forskellige typer noter vedrørende
lokaliteten. De registrerede noter vises i venstre side af fanen, og
noteteksten for den note hånden peger på vises i højre side af fanen:

Angiv evt. sorteringsnøgle for noten, som bestemmer
rækkefølge af visningen af noterne, og indtast
herefter dato for registrering af noten.
Klik så på knappen
og
vælg en notetitel (notetype) i listboksen, vist
her ved siden af (Krævet felt!).
OBS! Der kan kun oprettes en note af
hver type pr. dato på fanen!
Til sidst kan du indtaste
din notetekst i det store,
hvide tekstfelt.
Husk at klikke på Gem-knappen når du har indtastet alle data på fanen.
-knappen øverst i højre hjørne anvendes til at forstørre notetekstfeltet, så
det fylder hele fanen i højden, hvilket gør det nemmere at læse eller indtaste noten. Det vil altid være noten, som hånden peger på, som vises når
knappen aktiveres, men via rullepanelet kan der skiftes til de andre noter.
Under denne visningsform er -knappen forandret til en -knap, som
ved aktivering returnerer til normal, multi-visning af noter.

Fanen Matrikler
Dette faneblad anvendes til registrering af de matrikelnumre, der knytter
sig til jordflytningslokaliteten. Det samme faneblad findes i de andre moduler, så hvis matrikelnummeret i forvejen er knyttet til en eksisterende
lokalitetspost, kan der allerede være registreret data på denne fane.
I sidstnævnte tilfælde vises eventuelle registrerings- og afmeldingsdatoer
for depotstatus plus angivelser af matriklens zone og status også.
Skift fra felt til felt kan ske med musen eller vha. tab-tasten. Der kan
tilføjes flere poster på fanebladet via Indsæt-knappen og bladres mellem
posterne med piletasterne: ↓ og ↑.
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Start med at indtaste selve matrikelnummeret i dette felt
(max. 20 tegn). Hvis matriklen ønskes tilføjet i det centrale
matrikelregister skal matrikel nummeret opbygges på følgende måde, og der må ingen steder adskilles med mellemrum, bindestreger eller andre specialtegn:
et eller flere tal + evt. et eller flere små bogstaver (kun a-ø)
Indsæt herefter ejerlavet ved at
klikke på L-knappen og vælge
fra listboksen.
Ved valg indsættes ejerlavskode og navn i de tilstødende felter.
Tilføjelse af en matrikel til det centrale matrikelregister
Hvis den registrerede matrikel allerede er tilføjet i matrikelregisteret vil det
indikeres ved at der nu er tilføjet en -knap (display-knap) til venstre for
matriklen. Ved klik på denne knap åbnes modulet Matrikelregister med en
visning af data for den pågældende matrikel.
Hvis en registreret matrikel ikke er tilføjet i matrikelregisteret bliver det vist
på to måder:
a)
b)

Enten ved at der ingen knap er til venstre for matriklen, eller…
Ved at der er en -knap (create-knap) til venstre for matriklen

Er der ingen knap er til venstre for matriklen er det fordi denne matrikel
ikke umiddelbart kan tilføjes i matrikelregisteret – den overholder nemlig
ikke de regler der er sat op for hvordan et matrikelnr. skal være sammensat (se vejledningen under feltet 'Matr. Nr.').
Er der er en -knap til venstre for matriklen kan denne matrikel umiddelbart tilføjes i matrikelregisteret – den overholder altså reglerne for hvordan et matrikelnr. i matrikelregisteret skal være sammensat. Du tilføjer
matriklen til matrikelregisteret ved at klikke på -knappen til venstre for
matriklen. Herefter vil følgende vindue komme frem på skærmen:
Via dette vindue foretager du nu den endelige
oprettelse af matriklen i
matrikelregisteret - eller
annullerer oprettelsen.
Ved klik på knappen
'Opret matrikel' oprettes
matriklen og du vender
tilbage til fanen du kom
fra.
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Et klik på knappen 'Opret og vis matrikel' opretter også matriklen, men
åbner og viser samtidig matriklen i modulet Matrikelregister, hvor du kan
tilføje yderligere oplysninger om matriklen.
Når matriklen er tilføjet i matrikelregisteret vil der blive vist en
venstre for matriklen på fanen i modulet Jordflytning.

-knap til

Fanen Referencer
Fanen Lokaliteter

Referencer til en eller flere lokaliteter, der allerede er registreret i
GeoEnviron-databasen, kan etableres på denne fane. Lokaliteter kan
blandt andet være af følgende typer: råstofgrave, forurenede grunde,
tankanlæg, virksomheder, landbrug, punktkilder i det åbne land,
jordflytninger eller vandindvindingsanlæg.

Ved tryk på L-knappen gives en oversigt over samtlige lokaliteter, hvorfra
en lokalitet kan vælges. Ved valg indsættes i de tilstødende felter
lokalitetens Id og navn. En kort bemærkning om lokaliteten kan tilføjes.
Ønsker man at se detaljer om en af de refererede lokaliteter, aktiveres Dknappen, og det modul der indeholder lokaliteten åbnes.
Tilføjelser og ændringer i ver. 6.11

Vi har tilføjet et nyt faneblad Referencer. Herunder er placeret underfanen
Lokaliteter, der tidligere hed 'Referencer til lokaliteter'.
Fanerne Ejend.-Ejeropl. og Tidl.Ejer
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Tilføjelser og ændringer i ver. 6.11

Under fanebladet Referencer har vi også tilføjet de to standard E&M
faner, hvorpå det er muligt at se data registreret for ejendommen i KMDs
E&M database (eller fra et BBR udtræk). Det drejer sig om fanen Ejend.Ejeropl., hvor data for ejendommen vises, når der er angivet kommuneog ejendomsnr., og om fanen 'Tidl. ejere', hvorpå tidligere ejere af
ejendommen vises efter et ejerskifte.

Hovedfanen Sager og tilsyn
På faneblade under fanen Sag registreres data i forbindelse med
sagsbehandlingen af jordflytning og tilhørende korrespondance.
På faneblade under fanen Tilsynsoplysninger registreres data i forbindelse
med tilsyn, opfølgning og håndhævelse vedrørende jordflytning.
I manualen 'Miljøsager og -tilsyn' finder du en detaljeret beskrivelse af de
faneblade, hvor oplysninger om sager og tilsyn mv. kan registreres.

Hovedfanen Feltarbejde
I det følgende vil vi se på de datavinduer (faneblade), som ligger under
den tredje og sidste lodrette hovedfane Feltarbejde.

Fanen Prøver
Fanebladet Prøver bruges til at registrere prøver f.eks. af opgravet jord. Til
hvert afværgeprojekt kan der knyttes mange prøver af forskellig type.

Fanebladets felter
Prøvenr.

Krævet felt. Indtast prøvens Id nummer i dette felt.

Prøvetype

Krævet felt. Angiv prøvetypen ved valg fra listboks.

Prøvedato

Krævet felt. Dato og starttidspunkt for udtagelse af
prøven angives i dette felt.

Udtagningssted

Her kan man angive stedet, hvor prøven er udtaget.

Prøvetop

Og her kan angives i hvilken dybde prøven er udtaget.

Laboratorium

Laboratoriet, hvor prøven er analyseret, vælges fra
listboks.
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Rapport nr.

Analyserapportens nummer indtastes her.

Rapportdato

Dato for analyserapporten angives i dette felt.

Modtaget

Angiv dato for modtagelse af analyserapporten.

Bemærkninger

Eventuelle bemærkninger til prøven kan indtastes her.
Teksten kan fylde op til 120 tegn.

Ønsker man at se eller registrere detaljer om en analyseret prøve,
aktiveres D-knappen til højre for feltet Prøvenr., hvorved modulet
Prøve/Analyse åbnes. Dette modul beskrives nærmere i afsnittet
'Datavinduer og felter i modulet Prøve/Analyse'.
Underfanen Analyser

For hver analyseret prøve kan du på underfanebladet Analyser registrere
supplerende oplysninger om resultatet af analysen. Flere analyser kan
registreres for den samme prøve. Ved klik på Indsæt-knappen tilføjes en
ny række felter, som du kan udfylde.

Fanebladets felter
Nr.

Krævet felt. Start med at placere markøren i dette felt.
Tast Alt+L og vælg en analyseparameter i listboksen,
der nu dukker op. Når en analyseparameter er valgt,
udfyldes felterne Nr. og Parameter automatisk.

Attr.

Vælg evt. en attribut for analyseparameteren, f.eks. <
mindre end, fra en listboks der kaldes frem ved at taste
Alt+L, når markøren er placeret i feltet.

Mængde

Her angives mængden af analyseret stof i prøven.

Enhed

I en listboks vælges den enhed, som mængden af det
analyserede stof angives i.

Det. grænse

Analysemetodens detektionsgrænse kan indtastes her.

Metode

Analysemetodens kode vælges fra listboks, tast Alt+L.

Sted

Her kan man registrere, hvor analysen er udført, f.eks.
i felten eller på laboratorium. Vælg fra listboks ved at
taste Alt+L.

CV%

Varianskoefficienten (i procent) for analysen kan
angives i dette felt.
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Eventuelle bemærkninger til analyseresultatet kan
indtastes her. Teksten kan fylde op til 120 tegn.

Underfanen Kortblade

Fanen Kortblade kan indeholde GIS-koordinater for den prøve, der er
valgt på fanen Prøver ovenover.

Når der er registreret GIS-koordinater for prøver, så er det muligt at lave
specifikke søgninger i modulet Prøve/Analyse og få vist resultatet af disse
søgninger i GIS programmet (via GIS-knappen i oversigtsvinduet i
modulet Prøve/Analyse).

Fanen Historik
På fanebladet Historik kan du registrere forskellige typer hændelser eller
episoder, som har fundet sted i forbindelse med en jordflytning.

Fanebladets felter
Sortering: Krævet felt. I feltet Sortering angives et heltal, der bestemmer
rækkefølgen for visning af de enkelte poster. Der sorteres stigende ud
fra indholdet i dette felt.
Hist. type: Krævet felt. Klik på tekstknappen og vælg en historiktype i
listboksen. Type og typenavn indsættes herefter i de tilgrænsende felter.
Bestilt af: Her indtastes navnet på den sagsmedarbejder eller myndighed,
der har igangsat hændelsen ...
Udført af: … og her indsættes navnet på den, der har udført den.
Start, ca.: Her kan du angive en omtrentlig startdato for hændelsen.
Startdato: Dette felt bruger du, hvis du kender startdatoen for hændelsen.
Slut, ca.: Her kan du angive en omtrentlig slutdato for hændelsen.
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Slutdato: Og dette felt bruger du, hvis du kender afslutningsdatoen for
hændelsen.
Påmindelsesdato: Dette felt bruges til at registrere en påmindelsesdato,
hvor der på en eller anden måde skal følges op på hændelsen. Med et
eksternt rapportgenereringsværktøj som f.eks. InfoMaker kan der
udskrives erindringslister på basis af dette felt.
Dokument: Dette felt giver mulighed for at lave en henvisning til et
tekstdokument. Mappeknappen bruges til at vælge dokumentfilen med,
og ... knappen bruges efterfølgende til at hente dokumentet frem med.
Du kan finde en mere udførlig beskrivelse af denne type felt i
manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende
principper' under afsnittet 'Indtastning af data og almindelig brug ⇒
De 6 typer datafelter ⇒ Dokumentsti feltet'.
Beskrivelse: Feltet kan indeholde en nærmere beskrivelse af hændelsen og
hændelsesforløbet. Din tekst i dette felt kan sagtens fylde mere end der
er plads til i feltet på skærmen. Så tilføjes der automatisk et rullepanel i
højre side af feltet.
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Opgave 1
Formål:

At opbygge kendskabet til indtastning af data, anvendelse af
fanebladene og søgning i databasen

1. Tilføj en ny hovedpost i modulet Jordflytning.
2. Indtast - frit fra fantasien – data i hoveddata vinduet. (Husk at
kodefelterne kræver en kode fra listboksene)
3. Læg mærke til, at nogle af felterne er påkrævede at udfylde (dem med
understreget feltnavn)
4. Tilføj data på fanerne under det lodrette faneblad Sagsbehandling.
(Husk at klikke på Gem-knappen, hver gang du er færdig med at tilføje
data under et datavindue)
5. Prøv på forskellig måde at søge efter det jordflytningsprojekt, du har
tilføjet.
6. Prøv at søge efter andre poster i databasen. Tag f.eks. udgangspunkt i
en typisk arbejdssituation, hvor du har behov for at finde bestemte
jordflytningsprojekter.
7. Hvis der er tid til det, så fortsæt med at tilføje data på fanerne under
den lodrette hovedfane Feltarbejde. Du kan også tilføje data under
nogle af de resterende faneblade på det jordflytningsprojekt, du har
oprettet - eller start forfra med at oprette endnu et jordflytningsprojekt.
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Datavinduer og felter i modulet Prøve/Analyse
GeoEnviron-modulet Prøve/Analyse er udviklet i et design, der rummer
GEUS Vandbase som et delelement. Det betyder at det er muligt at
udveksle data med GEUS og foretage indberetninger hertil.
Der kan registreres analyser af grundvand, drikkevand, overfladevand og
spildevand samt af jord- og luftprøver i modulet.
Modulet Prøve/Analyse åbnes via menupunktet 'Andre moduler|Prøve/
Analyse' eller i GeoEnviron Kalender vinduet. Efter åbning vil programmet
se nogenlunde således ud (når der er hentet data ind i modulet):

Hoveddata vinduet
Den øverste del af modulvinduet - også benævnt hoveddata vinduet indeholder felter til administrative og tekniske oplysninger om prøven.
Disse felter vil vi starte med at gennemgå.
Fanebladene umiddelbart herunder kan indeholde data om prøveegenskaber, prøveudtagning, analyseresultater, prøvens geografiske placering
(i relation til GIS præsentation af prøven og dens tilknyttede analyseresultater), prøvenoter samt referencer til evt. feltundersøgelser, som
prøven indgår i.
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Hoveddata vinduets felter:
Prøvenr.

Krævet felt. Max. 20 tegn. Identifikation af prøve.

Prøvedato

Krævet felt. Dato og tidspunkt for prøvetagningen.

Prøvetype

Krævet felt. Max. 6 tegn. Klik på tekstknappen
Prøvetype og vælg fra listboksen.

Lokalitet

Dette felt udfyldes kun hvis prøven er taget direkte fra
en lokalitet (- f.eks. en drikkevandsprøve fra et vandindvindingsanlæg eller en jordprøve fra en jordforureningslokalitet). Når denne lokalitet i forvejen er registreret i systemet, kan den vælges via den tilknyttede
listboks, der viser alle typer af lokaliteter i systemet.
Er prøven udtaget fra en boring udfyldes feltet ikke - så
bruges i stedet det næste felt, Boringsnr.

Boringsnr.

Når prøven er udtaget fra en boring, der i forvejen er
registreret i boredatabasen, angiver du det her via listboksen, som viser alle registrerede boringer. (Når den
valgte boring er tilknyttet til et vandindvindingsanlæg
vil feltet Lokalitet også automatisk blive udfyldt).

Indtag

Hvis det drejer sig om en grundvandsprøve (og når der
er valgt en boring i foregående felt) kan du her angive
hvilket indtag (og dermed stamme) prøven er taget fra.
Klik på tekstknappen Indtag og vælg fra listboksen.

Datakilde

Anvendes ved elektronisk import af prøver, idet navnet
på den datakilde, som prøven er importeret fra, indsættes i dette felt - dvs. enten importfilens navn eller
det navn som importen er blevet benævnt før den blev
eksekveret. Feltet kan således i forbindelse med en
søgning anvendes til at finde alle de prøver der blev
importeret fra en bestemt datakilde.

Prøvested

Feltet er kun relevant i forbindelse med udtagning af
drikkevandsprøver fra et specifik vandindvindingsanlæg. Når et anlæg er valgt i feltet Lokalitet (og der
ikke er angivet noget i feltet Boringsnr.) vil listboksen
vise de prøvesteder der er registreret i tilknytning til an-
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lægget - dvs. på fanen Teknik/Prøvetagningssteder i
modulet Vandindvinding.
Kildetype

Reference til kilde for prøven. Tryk på tekstknappen
Kildetype for liste.

An. program

Angiv via listboks anvendt analyseprogram (anvendes i
første omgang kun i forbindelse med manuel registrering, importfaciliteter kommer senere). Obs! Se
også det senere underafsnit 'Automatisk tilføjelse af et
analyseprograms parametre'.

Bemærkning

Bemærkningsfelt. Max. 120 tegn.

Formål

Formål med prøvetagningen, vælg formål fra listboks.

Omfang

Angiv via listboks analyseprogrammets omfang.

Udstyr

Angiv prøvetagningsudstyr via listboks.

Forbehandling

Angiv via listboks forbehandling/prøvepræparation.

Omprøve

Anvendes typisk til angivelse af to ting; a) - når en
omprøve er nødvendig, og b)) - når prøven er en omprøve. I sidstnævnte tilfælde indsættes der data i feltet i
forbindelse med import af prøvedata. I førstnævnte
tilfælde må data indtil videre indtastes manuelt i feltet.

Laboratorium

Angiv via listboks laboratoriet, som laver analyserne.

Rapport Nr.

Angiv laboratoriets rapport nr. Max. 40 tegn.

Prøve top

Top af prøve, m.u.t., max. 2 dec.

Prøve bund

Bund af prøve, m.u.t., max. 2 dec. Angives for jordprøver.

Indberettes

Checkfelt hakkes af hvis prøven skal indberettes.

Grumoprøve

Checkfelt hakkes af hvis prøven er en grumoprøve.

Kvalitetssikring
& Initialer

Her angives med et J når prøven er kvalitetssikret. I
det efterfølgende felt kvitterer sagsbehandleren, der
har foretaget kvalitetssikringen, med sine initialer.

Rapportdato

Dato for laboratorierapport.

Modtaget

Modtaget dato for prøven.
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Fanen Prøveegenskaber
Fanebladet Prøveegenskaber anvendes til registrering af grundegenskaber
vedrørende prøven. I forbindelse med import af prøver indsættes der
oplysninger om prøvens Lugt,
Lugt Farve,
Farve Smag og Klarhed (Råvand, standat
gruppe 00003449, Drikkevand, standat gruppe 00003249) i de
respektive felter på fanen.

Fanebladets felter
Temperatur C

Temperatur (0C) af prøve på udtagelsestidspunktet.

Lugt

Reference til lugtkode (vandprøve). Tryk på tekstknappen Lugt for liste.

Farve

Reference til farvekode (vandprøve). Tryk på tekstknappen Farve for liste.

Smag

Reference til smagskode (vandprøve). Tryk på tekstknappen Smag for liste.

Klarhed

Reference til klarhedskode (vandprøve). Tryk på tekstknappen Klarhed for liste.

Prøvevolumen

Prøvevolumen, vandprøver, angives i liter.

Analysevolumen

Analysevolumen, vandprøver, angives i liter

Laboratorium:

I dette felt registreres/importeres oplysninger om
faktuelt laboratorium. Vælg via listboks.

Journalnr.:

I dette felt indtastes/importeres oplysninger om
laboratoriets journalnr. - oplysningen gælder dog kun
for de data der vises på denne fane.

Analysested:

I dette felt registreres/importeres oplysninger om analysested - oplysningen gælder dog kun for de data der
vises på denne fane. Vælg via listboks.
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Bemærkning

Max. 255 tegn. Bemærkningsfelt.

Felterne 'Sum Anioner' og 'Sum Kationer'

Med disse felter kan du checke om laboratoriets analyser er i orden.
I de to øverste felter foretages automatisk en beregning af Anioner og
Kationer når følgende stoffer er analyseret i prøven:
Standatkode
305
2142
1591
1176

Anioner
Hydrogencarbonat
Sulfat
Chlorid
Nitrat

Multipliceringsfaktor
Multipliceringsfaktor
0,0164
0,0208
0,0282
0,0161

Standatkode
1551
2081
2096
2056
2041

Kationer
Multipliceringsfaktor
Calcium
0,0499
Magnesium
0,0823
Natrium
0,0435
Kalium
0,0256
Jern (total eller opløst)
0,0358

Følgende analyserede stoffer medtages i beregningen når de er tilstede:
Standatkode Anioner
1376
Phosphor (Total)
2022
Flourid

Multipliceringsfaktor
0,0316
0,0526

Standatkode
Standatkode
2086
1501
1011

Kationer
Mangan
Aluminium
Ammonium

Multipliceringsfaktor
0,0364
0,1112
0,0554

('Sum Anioner' og 'Sum Kationer' beregnes ved at multiplicere de enkelte
analyseresultater (i enheden mg/l) med den tilhørende multipliceringsfaktor og addere disse.)
I de to tilsvarende felter nederst indsættes eventuelle beregninger af
anioner og kationer foretaget af laboratoriet. Forudsætningen for at disse
beregninger vises er at de er registreret med standat parameterkoden
0010 for anioner og 0009 for kationer.

Fanen Udtagning
På fanen Udtagning kan der registreres data omkring udtagningen af
prøven. I forbindelse med import af prøver indsættes der oplysninger i en
række af fanens felter.
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Tilsynsprogram

I dette felt registreres oplysninger om tilsynsprogram
(kodetabel std 00131). Vælg via listboks. Feltet kobles
til prøveindlæsningen på et senere tidspunkt.

Rekvirent

I dette felt indtastes/importeres data om prøvens
rekvirent.

Udtaget af

I dette felt indtastes/importeres oplysninger om hvem
der har udtaget prøven (ved import typisk initialer).

Udtagningssted

I dette felt indtastes/importeres oplysninger om
prøvens udtagningssted (~Prøvested i standat), f.eks.
Boring, Kulfilter, Køkkenvandhane, etc.

Stednavn

I dette felt indtastes/importeres data
om stednavnet for udtagningsstedet.

Udtagningsadresse I dette felt indtastes/importeres oplysninger om udtagningsadressen.

OBS! Disse
felter
anvendes
kun i forbindelse
med prøver
på ledningsnettet.

Postnr.

Her registreres/importeres data om
udtagningsadressens postnr. Vælg via
listboks.

Omprøvestatus

Når prøven er en omprøve registreres/importeres der
oplysninger om prøvens omprøvestatus i dette felt.
Vælg via listboks.

Opr. prøvedato

Ved omprøve indtastes/importeres der oplysninger om
den oprindelige prøvedato i dette felt.

Opr. laboratorium Ved omprøve registreres/importeres der oplysninger
om det oprindelige laboratorium i dette felt. Vælg via
listboks.
Opr. journalnr.

Ved omprøve indtastes/importeres der oplysninger om
prøvens oprindelige journalnr. i dette felt.

Bemærkning

Indtast evt. en bemærkning om prøven.

Registrering af Analyseresultater
Ved registrering af analyseresultater fra udtagne prøver er der to
muligheder for indtastning af data, idet både fanebladet Analyser samt
fanebladet 'Analyser, oversigt' kan bruges. Indtastede analysedata vil vises
i begge faneblade når du henter en hovedpost fra databasen, men det
første faneblad indeholder lidt flere felter, mens det andet faneblad viser
flere analyser på en gang.
Når du har indtastet nye resultater på det ene af fanebladene, vil disse
ikke vises når du skifter til det andet faneblad før du trykker på
funktionstasten F5 og genopfrisker oplysningerne fra databasen.
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For begge fanebladene gælder, at de parametre, der kan registreres
findes i STANDAT kodelisten std00019 således at diverse indberetninger
kan udføres med de tilladelige kodeværdier. Hvis du ønsker at analysere
for andre parametre kan du oprette supplerende parametre i stamdata
under menupunktet 'StamdataPrøver og analyser' og fanen Analyseparametre. Disse parametre vil herefter vises og kunne vælges i
parameter-listboksen. De tilføjede parametre vil dog ikke kunne
indberettes efter standard indberetningsforskrifterne.
Automatisk tilføjelse af et analyseprograms parametre

I hoveddata vinduet for modulet Prøve/Analyse er der tilføjet en facilitet,
der automatisk kan tilføje alle parametre knyttet til et analyseprogram.
Faciliteten virker på følgende måde:
Ved tilføjelse af en ny prøve angives Prøvenr., Prøvedato, Prøvetype samt
analyseprogram i feltet An.program i hoveddata vinduet.

Herefter gemmes datavinduets data. Herved fremkommer en
højre for An.program feltet (se billedet).

-knap til

Ved klik på -knappen tilføjes alle de parametre og koder, der er knyttet
til parameterdefinitionerne for det pågældende analyseprogram, defineret
på stamdata fanen 'Analyse Programmer':
På stamdata fanen 'Analyse Programmer' er der mulighed for at definere
et analyseprogram for en bestemt prøvetype, samt på fanen Parametre
herunder at angive alle de parametre som det pågældende analyseprogram omfatter.
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Ved tilføjelse af en parameter på denne underfane overføres de angivne
data fra fanen Parameterenheder, hvis parameteren her er defineret i
forhold til den prøvetype, der er angivet for analyseprogram posten på
fanen ovenover.
Men herudover er der på fanen 'Analyse Programmer' mulighed for at
angive 'Specifikke koder'. Herved åbnes der op for, at der i felterne Enhed,
Metode, Filtrering og Analysested på de parametre, der tilføjes analyseprogrammet, kan angives andre koder end dem, der er angivet for
parameteren i kombination med prøvetypen.
Tilsvarende vil angivelsen 'Specifikke niveauer' på fanen 'Analyse Programmer' give mulighed for at angive specifikke værdier, der er forskellige fra dem der er defineret for prøvetypen og parameteren. Andre værdier kan altså frit angives i felterne Alarmniveau, Grænseværdi, Acceptniveau, 'Det. grænse' og 'Plot Skala' på de parametre, der tilføjes til
analyseprogrammet.

Fanen Analyser
Fanebladet Analyser anvendes til registrering af analyseresultater fra
udtagne prøver.
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Fanebladets felter
Laboratorium

Reference til laboratorium, vælg fra listboks.

Kvalitetssikring, J/N Kvalitetssikringsprogram? Angiv J eller N for Ja/Nej.
Lab/Klient Nr.

Max. 15 tegn. Analyse/sekvens nr. Nummeret anvendes typisk til angivelse af sekvensen af parametre i et
standardiseret analyseprogram, f.eks. boringskontrol
eller begrænset kontrol.

Parameter

Vælg analyseparameter via listboks.

Attribut

Attribut, f.eks. > eller < for parameterværdien, vælg
fra listboks.

Mængde

Analyseresultat, max. 4 dec.

Enhed

Måleenhed. Tryk på tekstknappen Enhed for liste.

Det.Limit

Detektionsgrænse,
resultatets

CV%

Analyseusikkerhed, variationskoefficient i procent

Metode

Analysemetode. Klik på tekstknappen Metode for liste.

Filtrering

Er prøven filtreret i felten angiver du det. Tryk på
tekstknappen Filtrering for liste.

Analysested

Analysested: felt eller laboratorium.
laboratorium Tryk på tekstknappen Analysested for liste.

Bemærkninger

Max. 120 tegn. Bemærkningsfelt.

samme

enhed

som

analyse-

Tilføjelser og ændringer i ver. 7.0.0

På fanen Analyser har vi nu gjort det muligt at kunne søge i kodefelterne
Enhed, Attribut, Filtrering og Analysested.

Fanen Analyser, oversigt
Fanebladet 'Analyser, oversigt' anvendes til registrering af analyseresultater fra udtagne prøver samt overblik herover.
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Fanebladets felter
Lab

Reference til laboratorium, vælg fra liste

Rap.nr.

Analyse/sekvens nr. Nummeret anvendes typisk til
angivelse af sekvensen af parametre i et standardiseret
analyseprogram, f.eks. boringskontrol eller begrænset
kontrol. Max. 20 tegn.

Parameter

Kode for analyseparameter. Tryk på tekstknappen
Parameter for liste.

A.

Attribut til analyseresultat, f.eks. > eller <, vælg fra
liste.

Mængde

Parameterværdi, max. 4 decimaler.

Enhed

Måleenhed. Tryk på tekstknappen Enhed for liste

Det.Limit

Detektionsgrænse for den benyttede analysemetode

Metode

Analysemetode. Klik på tekstknappen Metode for liste.

Filtrér

Er prøven filtreret i felten før analyse angives det her.
Tryk på tekstknappen Filtrér for liste.

Sted

Analysested: felt eller laboratorium. Tryk på tekstknappen Felt for liste.

CV%

Analyseusikkerhed, variationskoefficient i procent

K

Kvalitetssikringsprogram? Ja/Nej (Indtast J eller N)

B

Et v i dette felt indikerer at en bemærkning til analysen
er indtastet under fanebladet Analyser.
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Farveangivelsen på fanen

På stamdata fanen Parameterenheder er der mulighed for at angive
parameterdata i tilknytning til hver prøvetype.

Og når der er angivet alarmniveau, grænseværdi og acceptniveau for en
prøvetypes parametre på stamdata fanen Parameterenheder, så vil
mængder der indtastes på fanen 'Analyser, oversigt', vises med en farve
(når mængdefeltet forlades). Farven afhænger af mængden samt værdierne angivet for grænseværdi, alarm- og acceptniveau.

Farveangivelsen, der vises på fanen, følger dette mønster, som varierer alt
efter hvor der er angivet værdier på parameteren:
Alarmniveau

Angivet ---

Angivet ---

Ikke angivet

Ikke angivet

Angivet ---

Ikke angivet

Grænseværdi

Angivet ---

Angivet ---

Angivet ---

Angivet ---

Ikke angivet

Ikke angivet

Acceptniveau

Angivet ---

Ikke angivet

Angivet ---

Ikke angivet

Angivet ---

Ikke angivet

Der vises altså ingen farve, når en grænseværdi ikke er angivet. Indtil
videre vises der også kun farver på parametermængder der indtastes
- altså ikke på importerede mængder. Og kun når attributten angives som
< eller ikke angives - og naturligvis først efter at parameteren er defineret
med tilhørende alarmniveau, grænseværdi og acceptniveau på stamdata
fanen Parameterenheder i stamdata for Prøve/Analyse.
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Tilføjelser og ændringer i ver. 7.0.0

Farvevisning af analyser justeret: De parametre der er defineret med en
grænseværdi (og evt. accept og/eller alarmniveau) på stamdata fanen
Parameterenheder tilføjes en farvevisning af om disse niveauer er
overholdt, når prøver og analyser importeres i GeoEnviron.
Hvis analyse resultatet var < 1 og grænseværdien var 1, viste farven før at
grænseværdien ikke var overholdt (farven blev typisk rød). Men denne fejl
er nu rettet, men vil dog kun slå igennem på nye analyser, der importeres.
Stadig vil det dog være sådan, at der kun vises en farve når der IKKE er
angivet en attribut eller den angivne attribut er <.
Hvis den nye farvevisningsberegning ønskes tilføjet på alle analyser i
databasen (eller en større delmængde heraf), kan dette klares ved en
kørsel af sql'en set_alarm_indicator_v66.sql, som kan hentes under SQLFILER i vores FAQ.

Fanen Kortblade
Fanen Kortblade indeholder GIS-koordinater for prøver.

Når GIS-koordinater for prøver er registreret i databasen, så er det muligt
at lave specifikke søgninger i modulet og få vist resultatet af disse
søgninger i GIS programmet (via GIS-knappen i oversigtsvinduet).
Når der er GIS-koordinater på alle feltundersøgelser, som vises i modulet,
så er det muligt at lave specifikke søgninger i modulet og få vist resultatet
af disse søgninger i GIS programmet (via GIS-knappen i oversigtsvinduet).

Fanen Noter
På fanen Noter kan der indtastes noter i tilknytning til de enkelte prøver. I
forbindelse med import af prøvedata indsættes eventuelle laboratorienoter
på denne fane (Grundvand, std 3413, Drikkevand, std 3213).
Importen af laboratorienoter forudsætter imidlertid at der i stamdata
kodelisten for notetitler - der kaldes via menupunktet 'StamdataFælles
stamdataDiverse' og fanen 'Typer & koder/Note titler' - er oprettet en
notetype der bærer titlen Laboratorienote (notetypens kode/nr. har ingen
betydning). Findes en sådan notetype ikke, bliver evt. laboratorienoter
altså ikke importeret.
De registrerede noter vises i venstre side af fanen, og noteteksten for den
note hånden peger på vises i højre side af fanen:
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Sort. Nøgle

I dette felt indtastes et tal. Noterne sorteres stigende
efter angivelserne i dette felt.

Dato

Angiv datoen for noten her.

Notebetegnelse

Klik på L-knappen og vælg en notebetegnelse
(notetype) via listboksen. OBS! Der kan kun oprettes
én note af hver type pr. dato!

Notefeltet

I notefeltet skriver du dine notater. Teksten kan være af
uendelig længde, idet et rullepanel kobles på når du
klikker i feltet.

Fanen Feltundersøgelser
På fanen Feltundersøgelser kan der registreres referencer til relevante
undersøgelsesprojekter.

Fanen er lavet på den måde, at når en reference til en feltundersøgelsespost tilføjes her på fanen i modulet Prøve/Analyse, så tilføjes der omvendt
en referencepost til den pågældende prøve på feltundersøgelsesposten,
som bliver vist på fanen Prøver i modulet Feltundersøgelse. Referencen
kommer således til at pege begge veje. Og ved sletning slettes der
tilsvarende begge steder.
Med Indsæt knappen kan der tilføjes nye poster på fanen Feltundersøgelser. Herefter vælges feltundersøgelsen via listboks. Når fanens data
er gemt kan en refereret feltundersøgelse kaldes i Feltundersøgelsesmodulet via -knappen til højre på fanen.
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Modulområdets stamdata
I dette kapitel vil vi give dig en introduktion til modulområdets forskellige
stamdata.

Om stamdata
Før modulområdet kan tages endeligt i brug må de nødvendige stamdata
indkodes i systemet. En hel del af disse kodelister vil være defineret af
Geokon. Disse kodelister kan ændres og tilpasses det aktuelle behov (med
mindre det er standard kodelister, defineret af Miljøstyrelsen, GEUS eller
andre myndigheder. Disse stamdata tabeller fraråder vi normalt at ændre
i - med mindre noget andet er aftalt).
Andre steder i systemet kan du opleve at ingen koder er defineret endnu eller måske kun består af nogle ganske få testkoder. Her er det meningen, at superbrugerne selv lægger de nødvendige koder ind i systemet,
hvilket naturligvis kræver en systematisk granskning af registreringsbehovet i de enkelte datavinduer, hvor de pågældende koder anvendes.
Hvis der i forbindelse med leveringen af systemet er konverteret data fra
tidligere systemer, vil en række kodelister også bære præg af dette, idet
tidligere anvendte koder vil være tilføjet i de berørte kodelister.

Redigering af stamdata
Tilføjelse af koder

Du kan altid tilføje nye koder til de forskellige kodelister uden at få
problemer - her anvender du typisk listboks-knappen til venstre for kodefeltet til at se, hvilke koder der allerede er defineret, før du laver en ny.
Ændring af koder

Men når du vil redigere i eksisterende kodetabeller/stamdata er der nogle
ting du skal være opmærksom på. Normalt fraråder vi at ændre selve
koden, mens indholdet i felterne Navn, 'Kort Navn', Bemærkning og
Sorteringsnøgle godt kan ændres.
Ændrer du selve koden vil du i de fleste tilfælde få at vide, at det ikke kan
lade sig gøre, fordi der refereres til den forskellige steder i databasen. Får
du derimod lov til at ændre koden, kan det være fordi den ikke bruges
nogen steder. Problemet er blot, at det kan du ikke være helt sikker på.
Og er der referencer til koden, kan der ske tre ting, der hvor den er brugt:
a)
b)
c)
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For at undgå disse uhensigtsmæssigheder anbefaler vi følgende procedure når en kode skal erstattes med en anden:
1. Opret først den nye kode som den gamle skal erstattes med
2. Erstat den gamle kode med den nye alle de steder hvor den er
brugt i systemet/databasen
3. Slet til sidst den gamle kode
Disse 3 trin kan enten foretages manuelt eller ved hjælp af en SQL select,
som vi i Geokon kan være behjælpelige med at definere.
Sletning af koder

Når du prøver at slette en kode vil du ofte opleve at få at vide, at det ikke
kan lade sig gøre, fordi der refereres til den forskellige steder i databasen.
Men det er dog ikke altid at du støder på denne hindring, selvom der
refereres til koden i databasen. De steder hvor der refereres til en slettet
kode, kan der ske to ting; se punkt b) og c) i afsnittet ovenfor.
For at undgå disse uhensigtsmæssigheder er det derfor vigtigt at du sikrer
dig, at der ikke er referencer til en kode før du sletter den.

Fælles stamdata
En stor del af de stamdata modulområdet benytter deler det med de
andre GeoEnviron-moduler. Disse stamdata finder du under menutitlen
'StamdataFælles stamdata' som 4 underliggende menupunkter.

•

Start med at vælge menupunktet 'StamdataFælles stamdataDiverse'
samt fanen 'Typer & koder/Lokalitetstyper'. Klik herefter på Hentknappen. Dit vindue vil nu se ud som billedet herover.

Dette vindue indeholder faneblade for en del af de stamdata, som
modulområdet benytter. Klik på Hent-knappen når du vil se data for et nyt
faneblad. Ved hjælp af knapperne Slet, Indsæt og Gem kan du slette og
indsætte poster under de enkelte faneblade.
Her er de stamdata som er relevante for modulområdet følgende:
Lokalitetstyper, Sagsmedarbejdere, Adresser, Adressetyper, Postnumre,
Lande, Ejerlav, Vejkoder, Notetitler, De fire systemdefinerbare administrative enheder (Amt, Kommune, osv.), Kortblade og Koor. Kilde.
For en generel forståelse af stamdata henviser vi til kapitlet, 'Tabeller og
stamdata' i manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende
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principper. Og endelig kan du finde en konkret vejledning til definitionen
af de enkelte stamdata i manualen 'Superbruger information'.
Definition af sagsbehandlere / sagsmedarbejdere

Under menupunktet: 'StamdataFælles stamdataDiverse' og fanen 'Typer
& koder/Sagsmedarbejdere' defineres de forskellige sagsbehandlere, der
skal bruge modulerne. Dette stamdata vindue kan ses herunder.

Generelt om modulområdets stamdata
I tilknytning til modulområdet Jordflytning finder du som nævnt en række
stamdata tabeller/kodetabeller til individuel opsætning af systemet.
Modulområdet leveres med en række koder i disse stamdata tabeller - en
række stamdata fra GEUS og en række STANDAT kodetabeller, der
anvendes ved indberetning til myndighederne.
De fleste stamdata tabeller består af følgende felter:
Kode

Max. 6 tegn. Anvendes til identifikation af en post i
basistabellen.

Langt navn

Max. 60 tegn. Navnet på posten.

Kort navn

Max. 20 tegn. Alternativt navn.

Sorteringsnøgle

Heltal. Anvendes hvis data ønskes sorteret i en anden
rækkefølge end navnet.

Kort navn og Sorteringsnøgle mangler i STANDAT kodelisterne. Foruden
disse simple stamdata tabeller finder du også stamdata tabeller med flere
felter og udvidet funktionalitet. Herudover finder du på nogle få af stamdata fanerne en knap til venstre for kodefeltet. Ved klik på den vises en
oversigt over allerede definerede koder. Der returneres ingenting herfra.

1. udgave, august 2012

- 50 -



GeoEnviron 7.5

Modulområdets stamdata

Stamdata for modulet Jordflytning
Stamdata for modulet Jordflytning kaldes via menupunktet Stamdata|
Jordflytning.
En oversigt over disse stamdata (med angivelse af tabelnavne) ses her:
Fane

Tabelnavn

Afværgetyper

rem_project_types

Lokalitetstyper (Jordflytning) rem_site_types
Jordklasser

rem_soil_class

Jordens anvendelse

rem_soil_usage

Behandlingsfaciliteter

wst_treatment_plant_types

Transportørtyper

wst_transporter_types

EAK koder

wst_eak

Affaldsfraktioner

wst_fraction_1

X-ref, EAK koder/Fraktioner wst_x_eak_fractions
Anmeldetyper

rem_notification_types

Jordtyper

rem_soil_types

Nuværende Arealanvendelse current_use
Planlagt Arealanvendelse

planned_use

Forureningskomponenter

rem_contaminant

Grænseværdier

rem_x_contam_class

Overdækningstyper

wst_pavement_types

Tilføjelser og ændringer i ver. 6.4.0

Vi har tilføjet mulighed for at definere, om bestemte koder skal kunne
vælges i Web-overbygningen på modulet Jordflytning. Marker i checkfeltet
Web-relevant ud for hver kode, der skal kunne anvendes i Weboverbygningen, på disse stamdata faner under stamdata for Jordflytning:
Jordkategorier, Anlægstyper, Transportørtyper, Jordtyper og Jordens
oprindelse.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Følgende stamdata faner for jordflytning er tilføjet i forbindelse med
tilretning af web-løsning for anmeldelse af jordflytning:
Ny stamdata fane 'Web'Web-login Jordmodtager'
Jordmodtager': I stamdata vinduet til
Jordflytning er tilføjet en ny fane til angivelse af bruger-logins til webløsningen for godkendte modtageanlæg.
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Ny stamdata fane Anmelder: Login oprettes af anmelder selv via
websiden. Anmelder skal huske at aktivere sit login fra en kontrol-mail,
der sendes af systemet ved oprettelse. På fanen Anmelder vises
oplysninger om anmeldere. Data som indlæses via websiden kan
overvåges herfra.

Ny stamdata fane Status koder: Valg af statuskode har betydning for om
anmelder ser sin anmeldelse som afvist, godkendt eller andet på
websiden. Standard statustekst kan redigeres. Det er muligt at indsætte
nye statuskoder. Nederst på anmeldelsesblanketten ses boksen
'Underskrift/Anvist af (udfyldes af kommunen)'. Teksten her er afhængig af
hvilken status anmeldelsen har.

Ny stamdata fane Filtyper: Der kan oprettes ekstra filtyper på denne fane.
Undgå at slette eksisterende data, gør eventuelt koden inaktiv i stedet.
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Stamdata for modulet Prøve/Analyse
Stamdata for modulet
Stamdata|Prøve/Analyse.

Prøve/Analyse

kaldes

via

menupunktet

En oversigt over disse stamdata (med angivelse af tabelnavne) ses her:
Fane

Tabelnavn

Formål

gsc_sample_type (std00146)

Omfang

gsc_sample_extent (std00147)

Kildetyper

gsc_source_type (std00084)

Prøvetyper

sample_type

Attributter

gsc_analysis_attr

Metoder

gsc_analysis_method

Analysesteder

gsc_place_of_analysis

Filtreringer

gsc_field_filtering

Enheder

gsc_unit

Udstyr

gsc_sample_equipment

Forbehandling

gsc_sample_preparation

Laboratorier

std00032

Beskrives nedenfor

Parametre

std00019

Beskrives nedenfor

Stofgrupper

elm_groups

Anvendes ikke i GeoEnviron.
Beskrives kort nedenfor.

Lugt

std00017

Beskrives nedenfor

Farve

std00112

Beskrives nedenfor

Smag

std00110

Beskrives nedenfor

Klarhed

std00111

Beskrives nedenfor

Parameterenheder

analysis_parameters

Se afsnittet 'Fanen Analyser, oversigt' for modulet Prøve/Analyse
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Analyseprogrammer analysis_program
Omregningsfaktorer gsc_unit_to_unit
Tilsynsprogrammer

std00131

Omprøvestatus

std00210

Se afsnit. 'Registrering af Analyseresultater' for mod. Prøve/Analyse

Laboratorier

Fanebladet Laboratorier anvendes til at registrere de laboratorier, der har
foretaget analyser af prøver i databasen. Laboratorierne er beskrevet i
STANDAT tabellen std00032 og indeholder de fleste godkendte
laboratorier. Nye laboratorier kan indsættes af brugeren.
Lab.-Id.

Max. 6 tegn.

Laboratorie Id.

Navn

Max 60 tegn.

Navn på laboratorie

Adresse

Max. 40 tegn.

Laboratoriets adresse

Postnr.

Postnr. angivelse Ref. til basistabel: postal_codes. Tryk
på tekstknappen Postnr. for liste.

Telefon

Max. 15 tegn.

Laboratoriets telefonnr.

Parametre

Fanebladet Parametre indeholder analyseparametrene fra STANDAT
kodetabellen std00019. Nye parametre kan indsættes af brugeren, men
indberettes ikke, hvis de ikke refererer til en officiel STANDAT kode.
Parameter Kode

Max. 6 tegn

Navn

Max. 120 tegn. Parameterens navn

Indberetningskode-1 Max. 6 tegn. Kan eventuelt indeholde ROKA kode
for indberetning til Miljøstyrelsen. (Tabellen anvendes
også til indberetninger af depotdata).
CAS-Nr.

Max. 12 tegn.

Chemical Abstract Services nummer.

EU Nr.

Max. 15 tegn.

Europæiske Unions stofnummer.

Bemærkninger

Max. 120 tegn. Bemærkningsfelt.

Udløbsdato

Max. 10 tegn. Kodens ugyldighedsdato. mm.dd.åååå.

Stofgrupper

Stamdata tabellen elm_groups som kan redigeres på fanebladet Stofgrupper er ikke en tabel der anvendes i GeoEnviron. Tabellen er derimod lavet
for at gøre det nemmere at udtrække en liste med en bestemt række af
analyseparametre via rapportgeneratoren InfoMaker.
På fanen Stofgrupper er det således muligt at oprette en eller mange
stofgrupper, og at knytte en række parametre til hver af disse grupper.
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Lugt

Fanebladet Lugt indeholder parametrene fra STANDAT kodetabellen
std00017. Nye parametre kan indsættes af brugeren, men indberettes
ikke, hvis de ikke refererer til en officiel STANDAT kode.
Kode

Max. 6 tegn

Lugtkode. Tabel std00017

Navn

Max. 60 tegn

Lugtbeskrivelse

Farve

Fanebladet Farve indeholder parametrene fra STANDAT kodetabellen
std00112. Nye parametre kan indsættes af brugeren, men indberettes
ikke, hvis de ikke refererer til en officiel STANDAT kode.
Kode

Max. 6 tegn

Farvekode. Tabel std00112

Navn

Max. 24 tegn

Beskrivelse af farvekode for prøven

Smag

Fanebladet Smag indeholder parametrene fra STANDAT kodetabellen
std00110. Nye parametre kan indsættes af brugeren, men indberettes
ikke, hvis de ikke refererer til en officiel STANDAT kode.
Kode

Max. 6 tegn

Smagskode for prøve. Tabel std00110

Navn

Max. 24 tegn

Beskrivelse af prøvens smag

Klarhed

Fanebladet Klarhed indeholder parametrene fra STANDAT kodetabellen
std00111. Nye parametre kan indsættes af brugeren, men indberettes
ikke, hvis de ikke refererer til en officiel STANDAT kode.
Kode

Max. 6 tegn

Klarhedskode. Tabel std00111

Navn

Max. 24 tegn

Beskrivelse af prøvens klarhed
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Opgave 2
Formål:

At opbygge kendskabet til redigering af stamdata

1. Gå ind i vinduet for stamdata administration af adresser ved at vælge
menupunktet ’StamdataFælles stamdataDiverse' og fanen Adresse
Adresser.
2. Tilføj en fiktiv adresse og knyt den til en adressetype
3. Prøv herefter at indsætte adressen under fanebladet Adresser i modulet
Jordflytning.
4. Prøv at kikke på nogle af de andre stamdata der er i din
stamdatamenu. Se på, hvilke kategorier der er skabt under de
forskellige stamdata områder.
5. Indsæt eventuelt nye stamdata under nogle af stamdata områderne.
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Basisfunktioner på modulområdets data
I dette kapitel vil vi se på, hvordan GeoEnviron basisfunktioner kan
anvendes på modulområdets data.

Fotos
Med hjælpeværktøjet Fotos kan du knytte fotos, tekniske tegninger eller
andet billedmateriale til den enkelte lokalitet, feltundersøgelse eller
boring, eller du kan registrere billederne som utilknyttede elementer i
billedarkiv databasen. Billeder, der skal tilknyttes, skal være i billedformat
.bmp, .jpg eller .gif. Værktøjet kan ikke anvendes til at knytte fotos til en
prøve registreret i modulet Prøve/Analyse.
Fotoarkivet kan vælges ved hjælp af værktøjslinien og det viste
ikon.
Men du kan også vælge Fotos ved hjælp af menupunktet:
DokumentationFotos.

Vil du knytte et billede til en lokalitet, gør du sådan her:
•
•
•
•

1. udgave, august 2012

Vælg den pågældende lokalitet i modulet Jordflytning.
Vælg herefter Fotos med menupunktet DokumentationFotos eller ved
hjælp af knappen på værktøjslinien. (Fotoarkivet kommer nu frem på
skærmen med et tomt datavindue).
Klik på Indsæt-knappen (vinduet renses for indhold men tilknyttes
lokaliteten i feltet Lokalitet).
Skriv et navn på fotoet i feltet Foto.
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•
•
•
•
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Udfyld felterne Fotograf, Beskrivelse og 'Data for foto' – eller lad
være, de er valgfrie at udfylde.
Klik på tekstknappen Stinavn og klik dig ned gennem mappestrukturen til det billede (i format .bmp, .jpg eller .gif.) du vil registrere.
Klik på billedets filnavn og vælg Åben. Feltet udfyldes nu med den
valgte dokumentsti, og billedet vises til højre i vinduet.
(Klik på tekstknappen Lokalitet, hvis du vil ændre lokalitetstilknytningen, eller klik på tekstknappen Undersøgelse, hvis du vil
knytte billedet til en undersøgelse fra Feltundersøgelsesmodulet.)
Klik på tekstknappen Kilde, hvis du vil angive en litteraturkilde.
Klik på Gem-knappen, så din indtastning bliver gemt.

Når du gemmer får fotoet tildelt en nummer i billedarkivet. Dette nummer
kan du se i det nedsænkede felt øverst til venstre i vinduet.
Du kan læse mere om registrering og håndtering af fotos i basismanualen, under afsnittet Hjælpeværktøjerne ⇒ Fotos.

Kildehenvisninger
I hjælpeværktøjet Kildehenvisninger har du mulighed for at henvise til
litteraturkilder, der er relevante for den enkelte lokalitet.
Kildehenvisninger kan vælges ved hjælp af værktøjslinien og det
viste ikon.
Du kan også vælge Kildehenvisninger ved hjælp af menupunktet:
DokumentationLitteraturkilder pr. lokalitet.
Er der ikke knyttet nogle litteraturhenvisninger til lokaliteten, vil vinduet
imidlertid være helt gråt når du åbner det.
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Du tilføjer en kildehenvisning på følgende måde:
•
•
•
•
•
•

Vælg den pågældende lokalitet i modulet Jordflytning.
Vælg herefter Kildehenvisninger med menupunktet 'Dokumentation
Litteraturkilder pr lokalitet' eller ved hjælp af knappen på værktøjslinien.
Klik på Indsæt-knappen
Klik på tekstknappen Kildenr. og vælg en litteraturkilde fra
listboksen
Tilføj eventuelt supplerende bemærkninger i feltet Bemærkninger
Klik på Gem-knappen

Du kan tilføje et ubegrænset antal kildehenvisninger på denne måde, og
de vil alle blive knyttet til den lokalitet, du har fremme på skærmen, når
du vælger menupunktet Litteraturkilder. Tilføjer du mere end en kildehenvisning til en lokalitet, udstyres vinduet med et rullepanel i højre side,
som du kan vælge med.

Udskrivning fra datavinduer
Udskrivning kan enten vælges på værktøjslinien via det viste
ikon, med tastaturgenvejen Ctrl+p, eller med ved hjælp af
menupunktet FilerPrint…
Når du vælger Udskriv mens et af
modulerne i modulområdet er aktivt,
kommer der en listboks op på skærmen, som indeholder udskrivningsvalg
for de forskellige faner modulet indeholder. Ved valg af en af disse faner
udskrives der grundoplysninger om
lokaliteten eller prøven plus data for
alle de poster der er registreret på den
pågældende fane.
Når du vælger udskrivning mens
en stamdata fane er aktiv, udskrives de viste poster på fanen (uden
en yderligere bekræftelse). Udskrivning af en kodeliste kan dog
også foretages via Udskriv knappen, som findes i alle listbokse.

Rapportudskrivning
Når du vælger udskrivning i en rapport, vises et
vindue svarende til dette. Generering og udskrivning af modulets rapporter beskrives nærmere i
næste kapitel.
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Modulområdets rapporter
I dette kapitel vil vi se på de rapporter, der er relevante for modulområdet
Jordflytning.

Generelt om rapporterne
Rapporterne er skabt for at gøre det nemt at udskrive indholdet af de
forskellige tabeller i databasen, så de fremstår på en overskuelig og
sammenlignelig måde. Hver rapport er således specialdesignet for at tilgodese disse behov.

Generering og udskrivning af rapporter
I de følgende afsnit vil rapporterne blive gennemgået hver især. Men først
skal vi lige se på nogle fællestræk, der gør sig gældende for rapporterne.
Kodefelter

Referencefelt

Hent-knap

Rapportvisningsfeltet

Øverst i rapportvinduerne er der et
antal kodefelter, der
definerer rapporten,
plus et referencefelt,
der automatisk bliver
udfyldt med login
navnet. Yderst til højre sidder Hent-knappen. Når den aktiveres, hentes de valgte
data fra databasen,
hvorefter rapporten
genereres og vises i
det store felt, rapportvisningsfeltet, nedenunder.

I rapportvisningsfeltet har du mulighed for at zoome
ind og ud på visningen af teksten ved anvendelse af
højrekliksmenuen. Ved hjælp af denne menu kan du
også kopiere, sortere og filtrere visningen, udskrive
rapporten eller gemme den som en selvstændig fil.
Disse funktioner kan du læse mere om i kapitlet
'Standard faciliteter' i materialet Basisprogram…
En eventuel sortering eller filtrering af visningen i rapportvisningsfeltet vil
også have indflydelse på udskriften. Valg af en anden zoom-indstilling har
det imidlertid ikke.
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Rapporter, der kaldes fra modulet
Rapporten: Anmeldelsesskema
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Knappen
på fanen Anmeldelse under hovedfanen Sagsbehandling
åbner en ny rapport med oplysninger om jordflytningsanmeldelsen.
Rapporten indeholder oplysninger om anmelder, opgravningssted,
matrikler, jordarbejdet, jorden, transportør(er) og modtageanlæg.

Tilføjelser og ændringer i ver. 7.2.1

Nu bliver hele teksten i store tekstfelter medtaget ved udtræk og udskrift.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.0

Når en anmeldelse af jordflytning er godkendt i GeoEnviron, vises dato
for godkendelse på anmeldelsesskemaet øverst under dato for
anmeldelse. Sagsbehandler vises også. Anmeldelsens godkendelsesdato
hentes fra fanen Anmeldelsesoversigt/Historik.
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Rapporten: Udvalgte lokaliteter eller prøver

Når der er lavet en søgning i et af modulområdets tre moduler kan
der med denne knap, der er placeret i modulets oversigtsvindue, kaldes et
rapportvindue som viser en liste med de hovedposter (lokaliteter eller
prøver), der blev fundet ved søgningen.
Før udskrift via -knappen i programmets værktøjslinie giver denne
rapport mulighed for at tilføje en overskrift.

Rapporter i menuen Rapporter
Rapporter udarbejdes i samarbejde med brugerne. Der er indtil nu
defineret en enkelt rapport specielt til modulområdet Jordflytning.
Denne rapport åbnes under menuoverskriften Rapporter|Jordflytning.
Rapporten: Anmeldelser
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.0

Rapporten Anmeldelser udtrækker data om alle jordflytningsanmeldelser i
en periode; eventuelt kun anmeldelser med en bestemt status.
Udfyld udvælgelsesfelterne øverst i rapportvinduet.
Klik på Hent-knappen for at hente data i rapporten.
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For hver anmeldelse hentes data i rapporten fra disse felter i modulet:
Anmeldedato
Opgravningsadresse
Opgravningsadressens postnr
Opgravningsadressens postdistrikt
Anmeldt mængde
Enhed
Oprindelsessted
Matrikelnummer
Ejerlavskode
Ejerlavsnavn
Jordparti Id
Parti mængde
Enhed
Modtaget Mængde
Enhed
Adresse (modtagested)

- fra fanen Anmeldelse
- fra modulets hoveddata vindue
- fra modulets hoveddata vindue
- fra modulets hoveddata vindue
- fra fanen Anmeldelse
- fra fanen Anmeldelse
- fra fanen Anmeldelse
- fra fanen Matrikler
- fra fanen Matrikler
- fra fanen Matrikler
- fra fanen Jordhåndtering
- fra fanen Jordhåndtering
- fra fanen Jordhåndtering
- fra fanen Modtageanlæg
- fra fanen Modtageanlæg
- fra fanen Modtageanlæg

Klik på knappen for en anmeldelse i rapporten for at få vist detaljer om
anmeldelsen i modulet Jordflytning, der åbnes automatisk.
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.0

Initialer for sagsbehandler bliver også vist i rapporten Anmeldelser.
Sagsbehandler

- fra fanen Anmeldelse

Tilføjelser og ændringer i ver. 7.3.2

Anmeldelsesnummer vises i rapporten Anmeldelser.
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En rapport under menuoverskriften Rapporter|Vandindvinding kan også
være relevant i modulområdet Jordflytning.
Rapporten: Analyser pr. dag

Rapporten 'Analyser pr. dag' oplister alle analyser, der er oprettet den
angivne dag. (OBS! Vær her opmærksom på at oprettelsesdatoen ikke er
lig med prøvedatoen. Oprettelsesdatoen kan ses på fanen Analyser ved at
klikke på -knappen udfor de enkelte analyser. Oprettelsesdatoen for
analyser vil enten være den dag hvor de er oprettet på fanen Analyser
eller den dag hvor de er importeret ind i GeoEnviron. Når data er konverteret til GeoEnviron vil oprettelsesdatoen på alle konverterede analyser
typisk være den samme.)
For hver prøve udskrives følgende data fra modulet Prøve/Analyse:
Prøvenr., Prøvedato og Filter (Indtag)
Formål og Boringsnr.
Lokalitets Id og navn
Laboratorium kode og navn

- fra modulets hoveddata vindue
- fra modulets hoveddata vindue
- fra modulets hoveddata vindue
- fra modulets hoveddata vindue

For hver analyseparameter udskrives følgende data fra modulet Prøve/Analyse:
Laboratorium kode
Parameter kode og navn
Attr. (Attribut), Mængde og Enhed
Metode og Oprettet af (brugernavn)
Filtrering og Analysested

- fra fanebladet: Analyser
- fra fanebladet: Analyser
- fra fanebladet: Analyser
- fra fanebladet: Analyser
- fra fanebladet: Analyser

Angiv oprettelsesdato og klik herefter på Hent-knappen.
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Modulets opsætning

Fælles opsætning
En fælles opsætningsparameter
modulet/systemet således:

defineres

for

alle

brugere

af

1.

Afslut GeoEnviron, hvis programmet kører.

2.

Åbn GeoEnviron programmet og log på med adminstrator-login.

3.

Fjern eventuel markering i feltet 'Integreret login'.

4.

Indtast brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Klik OK.

5.

Vælg menupunktet 'System Adm.|Opsætning|Systemopsætning'.

6.

Gå til fanen 'Fælles opsætning'.

7.

Find den parameter, der skal defineres.

8.

Hold musen henover beskrivelsen for at se den fulde tekst.

9.

Indtast en værdi for parameteren. Tilladte værdier fremgår af
beskrivelsen.

10.

Klik på Gem-knappen.

11.

Afslut GeoEnviron programmet.

12.

Næste gang GeoEnviron programmet startes op, vil parameteren
blive læst.

Parametre
Tilføjelser og ændringer i ver. 7.1.2

Tænd/sluk for EE-mails via Microsoft Outlook: Anmelder, sagsbehandler
og jordmodtager modtager og sender e-mails ved forskellige handlinger,
for eksempel ved ændring af status for anmeldelsen. Adviseringer via MS
Outlook kan slås fra i den fælles opsætning af modulet/systemet.
OBS! En anden værdi end 1 medfører INGEN e-mails overhovedet.
Denne fælles opsætningsparameter kan angives under gruppen Generelt:
Gruppe

Overskrift

Værdi eks.

Beskrivelse

Generelt

E-mails via
Microsoft
Outlook

1

1 angiver, at denne funktionalitet er
aktiv. Alt andet end 1 medfører
INGEN e-mails overhovedet!
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Tastaturgenveje i GeoEnviron
På disse sider giver vi dig en samlet oversigt over de tastaturgenveje, du
kan benytte i GeoEnviron.

Tastaturgenveje i GeoEnviron
Kommandoknapperne
Hent-knappen
Gem-knappen:
Indsæt-knappen:
Slet-knappen:
Indkreds-knappen:
Søg-knappen:
Hent i søgetilstand
Afbryd søgetilstand

Alt+h
Alt+e
Alt+i
Alt+s
Alt+k
Alt+g
Enter (↵
↵) el. Alt+h
Esc

Oversigtsvinduet
Vis oversigtsvinduet (kun i hoveddata vinduet)
I oversigtsvinduet:
En post ned og op
En side (vinduesvisning) ned
En side (vinduesvisning) op
Til første post
Til sidste post
Sortering ( el. ) på kolonne 1-5
Til poster der starter med (i aktiv kolonne)
Tilbage til hoveddata vinduet

Piletasterne ↓ & ↑
Page Down
Page Up
Ctrl+Home
Ctrl+End
Skift+F1F5
Bogstav el. tal
Mellemrumstasten

I alle modulvinduer
Genindlæs hovedpost fra databasen

Funktionstasten F5

Alt+u

Kodefelter og listbokse
Vis listboks for aktivt kodefelt
I listbokse:
En post ned og op
En side (vinduesvisning) ned
En side (vinduesvisning) op
Til første post
Til sidste post
Sortering ( el. ) på kolonne 1-5
Til poster der starter med (i aktiv kolonne)
Vælg post

Piletasterne ↓ & ↑
Page Down
Page Up
Ctrl+Home
Ctrl+End
Skift+F1F5
Bogstav el. tal
Enter (↵
↵)

Rulleliste kodefelter
Når markøren står i feltet:
Næste og Forrige valgmulighed
Vælg og hop til næste felt

Piletasterne ↓ & ↑
Tab-tasten
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Navigering i vinduer
Til næste datafelt
Til forrige datafelt
Vælg faneblade (evt. x2 ved flere niveauer)
Næste faneblad
Forrige faneblad
Skift til næste åbne vindue

Tab-tasten
Skift+Tab
Ctrl+f
Piletasten →
Piletasten ←
Ctrl+Tab

Menuvalg
Aktiver menuen (et enkelt tryk på)
Efterfølgende:
Næste menu eller ind i undermenu
Forrige menu eller ud af undermenu
Ned i menu
Op i menu
Vælg menupunkt
Ud af menu igen (deaktiver)

Piletasten →
Piletasten ←
Piletasten ↓
Piletasten ↑
Enter (↵
↵)
Alt-tasten

Kopiering af tekst eller tal
Når tekst eller tal er markeret:
Kopier
Klip
Sæt ind (hvor markøren står)

Ctrl+c
Ctrl+x
Ctrl+v

GeoView Kortvinduet
Når ’Vælg’ funktionen er valgt:
Indsæt punkt på kortet
Flyt punkt på kortet
Fjern punkt fra kortet
Hop til punktets reg. data i modul

i+museklik
f+museklik
s+museklik
Ctrl+museklik

Diverse
Udskriv (aktivt datavindue m.m.) på printer
Kald kontekst-sensitiv hjælp
Luk aktivt vindue
Afslut programmet

Ctrl+p
Funktionstasten F1
Ctrl+F4
Alt+F4
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