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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 
Råstofindvinding, der omfatter modulerne Råstofgrave, Boring 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 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, juli 2012 
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Introduktion til modulområdet: Råstofindvinding 

 
I dette kapitel vil vi give dig en kort introduktion til modulområdet 
Råstofindvinding - der omfatter modulerne Råstofgrave, Boring og 
Prøve/Analyse - samt et overblik over modulernes anvendelsesområder. 

Modulområdets historie 

Råstofindvinding er et nyt modulområde i Informationssystemet 
GeoEnviron. Modulet Råstofgrave er udviklet i nært samarbejde med Vejle 
Amt, og første udgave af modulet er lanceret i foråret 2006. Modulet vil - 
på linie med de øvrige GeoEnviron-moduler - løbende blive justeret, idet 
videreudviklingen af modulet vil ske i nært samarbejde med dets brugere. 

Modulområdets anvendelsesområde 

De hidtidige amtsopgaver omkring råstofplanlægning, kortlægning, tilsyn 
m.v. bliver i de nye strukturer delt, således at planlægning og kortlægning 
overføres til regionerne, medens kommunerne skal give gravetilladelser 
og føre tilsyn med de forskellige råstofgrave samt indberette produktions-
oplysninger på årsbasis. 

GeoEnviron-modulet Råstofgrave er udviklet med specielt henblik på 
håndtering af de administrative opgaver i forbindelse med råstofgravning, 
som kommunerne overdrages, herunder til råstofproduktion og tilsyn. 

Modulet Råstofgrave er opbygget i en struktur, der svarer til de andre 
lokalitetsmoduler. Og det indeholder faner til registrering af administrative 
oplysninger om råstofgravene, herunder ejer/bruger oplysninger og 
gravetilladelser, produktionstekniske forhold, henvisninger til registrerede 
råstofundersøgelser, boringer, prøver m.v. 

Til modulet følger to tillægsmoduler: Boring, som anvendes til beskrivelse 
af de enkelte boringer samt Prøve/Analyse, der anvendes 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 
Boringer og Prøver er tilføjet en visningsknap, der ved aktivering bringer 
detailoplysninger frem på skærmen i de respektive moduler Boring og 
Prøve/Analyse.  

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

Opstart af modulet 

Når GeoEnviron basisprogrammet er startet op, åbnes modulet 
Råstofgrave ved at vælge menupunktet LokalitetsmodulerRåstofgrave i 
GeoEnvirons menulinie eller i GeoEnviron Kalendervinduets venstre side. 
Modulerne Boring og Prøve/Analyse åbnes ved at vælge henholdsvis 
menupunktet 'Andre modulerBoring' og 'Andre modulerPrøve/Analyse'. 

Modulets opbygning 

Modulerne er bygget op med et hoveddata vindue øverst, som indeholder 
oplysninger om den valgte råstofgrav, boring eller prøve. Bag dette 
hoveddata vindue befinder der sig et andet vindue, et oversigtsvindue, der 
vil indeholde en liste med alle de råstofgrave, boringer 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 råstofgrav, boring eller prøve og til overskuelig visning af disse 
data. 

De lodrette faner yderst til højre i modulet Boring udgør det højeste 
fanebladsniveau, og under hver af disse hovedfaner befinder der sig en 
række vandrette faner i flere niveauer. Registrering af detaildata for en 
boring foretages under den første lodrette fane, mens den anden lodrette 
fane indeholder oplysninger om boringens geologi. 
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Billede af modulet Boring med visning af den lodrette hovedfane Geologi og den 
underliggende fane Lithologi. 

Stamdata 

For modulerne Råstofgrave, Boring og Prøve/Analyse er der skabt fire 
selvstændige vinduer til registrering af modulernes stamdata (kodelister og 
andre definitionsdata). Stamdata vinduerne for modulerne Råstofgrave og 
Prøve/Analyse kaldes henholdsvis med menupunktet Stamdata|Råstoffer 
og Stamdata|Prøve/Analyse. Stamdata vinduerne for modulet Boring 
kaldes med undermenuen Stamdata|Feltundersøgelse og menupunkterne 
Boring og Geologi. 

Datastruktur og datalagring 

Som i de øvrige GeoEnviron moduler svarer datastrukturen i databasen til 
den niveaudeling der er skabt med fanebladene i modulerne Råstofgrave, 
Boring og Prøve/Analyse. Det betyder at alle poster i 1. niveau fane-
bladene knyttes direkte til råstofgraven, boringen eller prøven. 

Denne struktur er den grundlæggende, men der er dog undtagelser. 
Nogle faneblade indeholder to datavinduer, idet data i det andet data-
vindue er underordnede data til de enkelte poster i det første datavindue. 
Når fanerne er opbygget på denne måde er det for at give mulighed for 
at der kan tilknyttes flere underordnede poster i det andet datavindue til 
hver post i det første datavindue. På disse faner skal data i datavinduerne 
gemmes enkeltvis i henhold til datastrukturen. 

En del eksempler på denne opbygning af fanernes indhold kan findes 
under den geologiske beskrivelse i modulet Boring. 
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Datalagring i modulet 

Mere konkret: Registrering i modulerne foretages ved først at vælge den 
aktuelle råstofgrav, boring eller prøve øverst i modulet, og herefter knytte 
data til den under de enkelte faneblade. Ved klik på Indsæt-knappen 
(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 Råstofindvinding 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 råstofgrav, boring 
eller prøve. 

Hvis du ikke angiver nogen søgekriterier i søgetilstand, men blot klikker 
på Hent knappen, hentes alle råstofgrave, boringer eller prøver, der er 
registreret i databasen. 
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Datavinduer og felter i modulet Råstofgrave 

 

Hoveddata vinduet  

Hovddata vinduet viser administrative oplysninger for lokaliteten/råstof-
graven, der er valgt. 

 

Hoveddata vinduets felter og knapper 

Lok. Id. Krævet feltKrævet feltKrævet feltKrævet felt. Identifikation af lokaliteten. Lokalitets-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 feltKrævet feltKrævet feltKrævet felt. Lokalitetens navn. 

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

Adresse Lokalitetens adresse. Når vejkode og vejnummer-
felterne er udfyldt tilføjes disse oplysninger automatisk i 
dette felt. 

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

Type Krævet felt. I dette felt vælger du en lokalitetstype. 
(Listboksen viser dog kun lokalitetstyper med 
systemtypen Råstof).  

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 
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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. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..22..00  

 
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 Råstofgrave. 

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. 

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 Gem-
knappen. 

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. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..33..00  

 
Vi har tilføjet et nyt felt 'Areal (ha)' i modulets hoveddata vindue, hvor 
råstofgravens areal i hektar kan registreres. 
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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 råstofgraven/ 
lokaliteten 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. 

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 søge-
resultatet 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 dobbelt-
klikke 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. 
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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. 

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.  
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HHoovveeddffaanneenn  AAddmmiinniissttrraattiioonn    

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 
Administration. Her er fanebladene på andet niveau rubriceret i 
delområder for henholdsvis Virksomheds-, Sags- og Tilsynsoplysninger. 

Fanen Virksomhedsoplysninger  

2. niveau fanen Virksomhedsoplysninger rummer en række faneblade, 
som vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 

Fanen Virksomhed 

På fanebladet Virksomhed registreres en række grundoplysninger om 
råstofgraven. 

I feltet CVR-nr. angiver du virksomhedens CVR-nummer. Kender du det 
ikke kan du – ved klik på -knappen til højre for feltet – søge efter det (el. 
et P-Nr.) i det Internet baserede Centrale Virksomheds Register på 
adressen www.cvr.dk. Når du forlader feltet foretages der modulus-11 
check af indtastningen i feltet. 

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. 

Når virksomhedens Internet-adresse er registreret i feltet Hjemmeside, kan 
du kalde siden i din Internet-browser med -knappen. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..55..00  

 
Disse felter viser oplysninger om seneste tilladelse på fanen Tilladelser: 

• Tilladelsesdato – fra fanen Ansøger 
• Udløbsdato – fra fanen Ansøger 
• Indvinding påbegyndt – fra fanen Råstofforekomst 
• Indvinding afsluttet – fra fanen Råstofforekomst 
• Årlig produktion (m3) – 'Tilladt produktion (m3/år)' på fanen 

Råstofforekomst 
• Gravedybde (max) – 'Tilladt gravedybde (m)' på fanen Råstofforekomst 
• Gravning under GVS – afkrydset, hvis der er data i 'Heraf under GVS 

(m3/år)' på fanen Råstofforekomst 
• Dispensation til jordmodtagelse - afkrydset, hvis der er data på fanen 

'Modtagelse af jord' 
• Total kapacitet (m3/år) – fra fanen 'Modtagelse af jord' 
• Dispensationsdato – fra fanen 'Modtagelse af jord' 

 
Disse to felter er fjernet: 
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• Tilladelsesperiode (år) – erstattet af Udløbsdato 
• Gravedybde (min.) – udgået 

 
Dette nye felt er tilføjet: 

• Journalnr – Vælg journalnr for en sag registreret på fanen 
Sagsoplysninger|Sag. Herefter vises afsluttet dato og udløbsdato for 
sagen i de efterfølgende felter. Klik på  knappen for at få vist 
detaljer om sagen. 

 

 
 
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 (Krævet felt!).  

 
OBS! Der kan kun oprettes en note af hver type pr. dato på fanen! 

 

 

 

 



     GeoEnviron 7.5 Datavinduer og felter i modulet Råstofgrave 

1. udgave, juli 2012     ----    19191919    ----    

 
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 ind-
taste 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 lokaliteten/graveområdet. 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 ↑. 

 
 

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 føl-

gende måde, og der må ingen steder adskilles med mellemrum, binde-
streger eller andre specialtegn:  
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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) Enten ved at der ingen knap er til venstre for matriklen, eller… 
b) 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 sammen-
sat (se vejledningen under feltet 'Matr. Nr.'). 

Er der er en -knap til venstre for matriklen kan denne matrikel umiddel-
bart tilføjes i matrikelregisteret – den overholder altså reglerne for hvor-
dan 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 foreta-
ger 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.  
Et klik på knappen 'Op-
ret og vis matrikel' opret-
ter 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 -knap til 
venstre for matriklen på fanen i modulet Råstofgrave. 
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Fanen Kortblad 

På denne fane kan angives GIS-koordinater for råstofgraven/lokaliteten. 

 

Når GIS-koordinater er registreret for råstofgrave, 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 Kontakter 

På fanebladet Kontakter er der mulighed for at registrere alle relevante 
personer i relation til råstofgraven; 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 
vælges. Nye adresseposter kan dog også oprettes fra fanen, blot ved at 
indtaste data i felterne og gemme. 

 
 

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 

  

   1. datavindue                2. datavindue 

 



     GeoEnviron 7.5 Datavinduer og felter i modulet Råstofgrave 

1. udgave, juli 2012     ----    22222222    ----    

dukker op. Når du vælger en adresse indsættes adresse-
oplysningerne 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 fel-
ter, som udfyldes på tilsvarende vis.  

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..00  

 
På standardfanen Kontakter (der i nogle moduler hedder Adresser) har vi 
nu ændret det, så det ikke længere er 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. 

Fanerne Ejend.-Ejeropl. og Tidl.Ejer 

På to faner er det muligt at se data registreret for ejendommen i KMD's 
E&M database (eller fra et BBR udtræk). Det drejer sig om fanen 'Ejend.-
Ejer.opl.', hvor data for ejendommen vises når der er angivet kommune- 
og ejendomsnummer, og om fanen 'Tidligere Ejer', hvorpå tidligere ejere 
af ejendommen vises efter et ejerskifte. 
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Fanen Garantistillelse 

En eller flere garantistillelser vedrørende råstofindvindinger kan registreres 
på dette faneblad. En underfane kan indeholde detailoplysninger om 
entrepriser i tilknytning til garantistillelsen, der er valgt på fanen ovenfor. 

 

Fanen Sagsoplysninger 

På faneblade under fanen Sagsoplysninger registreres data i forbindelse 
med sagsbehandlingen af råstofindvinding og tilhørende korrespondance.  

I manualen 'Miljøsager og -tilsyn' finder du en detaljeret beskrivelse af de 
faneblade, hvor oplysninger om sager kan registreres. 

Fanen Tilsynsoplysninger 

På faneblade under fanen Tilsynsoplysninger registreres data i forbindelse 
med tilsyn, opfølgning og håndhævelse vedrørende råstofindvinding.  

I manualen 'Miljøsager og -tilsyn' finder du en detaljeret beskrivelse af de 
faneblade, hvor oplysninger om tilsyn mv. kan registreres. 
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HHoovveeddffaanneenn  TTiillllaaddeellsseerr    

Vi vil nu se på de datavinduer (faneblade), som ligger under den lodrette 
hovedfane Tilladelser. Her er fanebladene på andet niveau rubriceret i 
delområder for henholdsvis Tilladelser og Oplag. 

Fanen Tilladelser 

Under 2. niveau fanen Tilladelser finder du en række underordnede 
faneblade, der er placeret under hinanden i venstre side af datavinduet. 
Hvert af disse faneblade vil vi gennemgå i det følgende. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..55..00  

 
Fanen Tilladelser har ændret navn fra Ansøgning, da der registreres 
tilladelser; før registreredes ansøgninger. 

Ledeteksten til dette felt er ændret: 

• Tilladelsesdato – hed før Godkendelsesdato 
 

Dette felt er fjernet: 

• Ansøgn. godkendt – da tilladelsesdatoen angiver, om der er givet 
tilladelse 

 
To nye knapper er tilføjet: 

• Ved klik på  knappen kopieres adressedata fra ansøger til 
råstofindvinder 

• Når en ny tilladelse er oprettet, kan alle underordnede data om en 
eksisterende tilladelse kopieres til den nye tilladelse ved klik på 
knappen 'Kopier tilladelse'. 

 
Underfanen Ansøger 

Her registreres oplysninger dels om en tilladelse til råstofindvinding eller 
prøvegravning dels om ansøgeren eller råstofindvinderen, hvis denne ikke 
er den samme som ansøgeren. Flere tilladelser kan registreres pr. 
lokalitet/råstofgrav under dette faneblad. 
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Oplysninger om en tilladelse omfatter blandt andet journalnummer og 
type af tilladelse (erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, ikke-
erhvervsmæssig indvinding af råstoffer eller prøvegravning). 

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 Ansøger, 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 Ansøger. 

Et klik på knappen Ansøger 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 fanen Ansøger. 

Feltet 'Sti til ansøgning' 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'. 

OBS! Når de indtastede oplysninger er gemt på dette faneblad, er der 
mulighed for at registrere data på de øvrige faneblade under fanen 
Ansøger i venstre side af datavinduet. 
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Underfanen Råstofforekomst 

På denne fane beskrives råstofforekomsten herunder råstoffets art (sand, 
sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.). Desuden angives planlagt 
dato for indvindingens begyndelse og afslutning.  

Journalnummeret for den aktuelle tilladelse på fanen Ansøger overføres 
automatisk til fanen Råstofforekomst. 

Øvrige registreringsmuligheder omfatter blandt andet tykkelse af overjord 
(lagene under mulden, men over råstofforekomsten), kote for terræn og 
grundvandsspejl, planlagt gravedybde, indvindingsareal og forventet årlig 
produktion. 

Der er mulighed for at registrere oplysninger om råstofundersøgelser, 
herunder prøvegravninger, boringer, geoelektriske målinger mv. 

 

Feltet 'Sti til råstofrapport' 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.  

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..55..00  

 
Ledeteksten til disse felter er ændret: 

• Indvinding påbegyndt – hed før Startdato 
• Indvinding afsluttet – hed før Slutdato 
• Tilladt gravedybde (m) – hed før 'Planlagt gravedybde (m)' 
• Tilladt produktion (m3/år) – hed før 'Forventet produktion (m3/år)' 

 
Dette felt er fjernet: 

• Ansøgt indvindingsareal (ha) – udgået 
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Underfanen Påtænkt anvendelse 

Her kan det registreres, hvordan de indvundne råstoffer skal anvendes. 

For sand, grus og sten kan angives stenprocent, og om de indvundne 
råstoffer skal anvendes som vejmaterialer eller betontilslagsmaterialer. 
Andre anvendelsesområder og hovedanvendelsesområdet kan angives. 

For ler angives, om de indvundne råstoffer skal benyttes i teglfabrikation 
eller keramikindustri. Øvrig anvendelse kan beskrives. 

For kalk og kridt angives, om de indvundne råstoffer skal anvendes i 
cementfabrikation, som brændt kalk, jordbrugskalk eller øvrig anvendelse. 

Påtænkt anvendelse af anden råstofforekomst (f.eks. kvartssand, granit fra 
brud, moler, plastisk ler, tørv) tilføjes i særskilt felt på fanebladet. 

 

Underfanen Maskiner og anlæg 

På det første af tre faneblade angives antal grave- og læssemaskiner, 
transportanlæg og evt. bygningsanlæg. Maskiner og anlæg kan vælges 
fra listboks ved tryk på L-knappen. 

 

På det næste faneblad kan forskellige typer af oparbejdningsanlæg 
vælges fra listboks. 
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Og på det tredje faneblad kan angives mængden af hjælpestoffer, 
herunder drivmidler i grave- og læssemaskiner samt transport- og 
oparbejdningsanlæg. 

 

Underfanen Brændstoftanke 

Dette faneblad kan indeholde en beskrivelse af brændstoftanke både 
stationære og mobile anlæg. 

Brændstoftanke kan alternativt registreres på fanebladet Råstofindvinding| 
Tankanlæg. Efterfølgende kan detaljerede oplysninger om tankene tilføjes 
i modulet Tankanlæg, hvis modulet indgår i GeoEnviron systemløsningen. 

 

Underfanen Støv og støj 

Her registreres støv- og støjforhold i forbindelse med råstofindvinding. 
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For hvert anlæg angives støjniveau og måleafstanden for gravemaskiner 
og andre støjfremkaldende maskiner og anlæg, samt det skønnede 
støjniveau ved naboskel, som virksomheden vil påføre omgivelserne. 

I et tekstfelt beskrives støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte 
særligt støjende anlæg og maskiner som for virksomheden som helhed. I 
et andet tekstfelt beskrives evt. støvdæmpende foranstaltninger inden for 
området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje.  

Underfanen Vandindvinding 

På denne fane registreres oplysninger om vandindvinding og afledning af 
vand mm i forbindelse med råstofindvinding. 

Der oplyses om vandindvinding og -forbrug ved vaskning, vaskesortering, 
jigging mm. Der oplyses også om bortledning af grundvand for at 
indvinde råstoffer i tør tilstand samt beskrivelse af foranstaltninger til 
rensning og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand. 

Endvidere kan angives oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer 
inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal. 

 

Detaljerede beskrivelser kan anføres i modulet Vandindvinding, hvis dette 
modul indgår i GeoEnviron systemløsningen. På fanen Råstofindvinding| 
Referencer|Lokaliteter kan der tilføjes en reference til et vandindvindings-
anlæg, der er registreret i modulet Vandindvinding. 

Underfanen Affald 

På fanen Affald registreres sammensætning og mængde af affald 
(herunder olie- og kemikalieaffald) samt en beskrivelse af, hvordan 
affaldet oplagres og bortskaffes. 
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Detaljerede oplysninger om affald, borttransport og deponering bør 
anføres i modulet Virksomheds affaldsdel, hvis det indgår i GeoEnviron 
systemløsningen. På fanen Råstofindvinding|Referencer|Lokaliteter kan 
der tilføjes en reference til en registreret virksomhedslokalitet.  

Underfanen Adgangsveje 

På denne fane beskrives adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. om 
kørslen til indvindingsområdet sker ad ny eller eksisterende adgangsvej, 
og om der foreligger tilladelse til udkørsel efter vejlovgivningen. 

 

Underfanen Efterbehandling 
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Her registreres det hvordan indvindingsområdet påtænkes efterbehandlet, 
f.eks. om arealerne vil blive efterbehandlet til jordbrugsmæssig drift, 
skovtilplantning, rekreative formål, naturformål (herunder bevaring af 
geologiske profiler) eller andet formål. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..55..00  

 
Dette nye felt er tilføjet: 

• Genetableringsplan – Der kan henvises til en fil for hver 
genetableringsplan. Filen vælges med knappen . Den åbnes med 
 knappen. 

 
Underfanen Modtagelse af jord 

På denne fane angives, om der i forbindelse med råstofgravningen ønskes 
mulighed for at modtage jord ude fra samt i hvor store mængder. 

Eventuelle yderligere oplysninger kan registreres (eksempelvis oplysninger 
om modtageforhold, kontrol, analyser, hvorfra jorden modtages etc.). 

 

Detaljerede oplysninger om modtagelse af jord mv. kan eventuelt 
beskrives i modulet Jordflytning, hvis det også indgår i GeoEnviron 
systemløsningen. På fanen Råstofindvinding|Referencer|Lokaliteter kan 
der tilføjes en reference til en jordflytning, der er registreret i databasen.  

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..55..00  

 
Regionerne giver § 52-dispensationer til råstofgrave, således at de må 
modtage jord. Kommunerne modtager hvert år indberetninger om, hvor 
meget jord de pågældende råstofgrave har modtaget. 

Disse to nye felter er tilføjet: 

• Total kapacitet (m3/år) 
• Dispensationsdato 
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Underfanen Drift/restriktioner 

På denne fane angives restriktioner på ejendommen og driftstider. Med 
restriktioner menes om, der er landbrugspligt eller fredskovspligt på 
ejendommen, om indvindingsområdet eller dele heraf er strandbred eller 
fredet, eller om der er rejst fredningssag på indvindingsområdet. 

 

Fanen indeholder også felter til angivelse af de normale driftstidspunkter 
dels for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg dels for 
udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område. 

Underfanen Prøvegravninger 

Hvis der er tilladelse til prøvegravning udfyldes dette faneblad. 

 

Beskrivelsen af råstofforekomsten omfatter råstoffets art (sand, sten, grus, 
ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.). Desuden angives planlagt dato for 
prøvegravningens begyndelse og afslutning samt planlagt gravedybde og 
omfang. Beskrivelse af efterbehandlingsplan kan angives i et tekstfelt. 
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Underfanen Vilkår 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..55..00  

 
Standardvilkår for tilladelsen kan angives ud fra en bruttoliste, som I selv 
vedligeholder i stamdata for Råstofgrave.  

Et eller flere vilkår kan tilføjes via en listboks, der åbnes ved tryk på L-
knappen. Det er muligt at redigere beskrivelsen af vilkåret, når det er 
tilføjet på fanen Vilkår, så det kan tilpasses den pågældende tilladelse. 

 

På stamdata fanen Vilkår kan hvert vilkår knyttes til en gruppe, der er 
oprettet på stamdata fanen Vilkårsgrupper. Det giver mulighed for lettere 
og hurtigere at finde og vælge relevante vilkår. 
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Underfanen Yderligere oplysninger 

Supplerende bemærkninger til tilladelsen fra ansøgeren kan registreres i 
tekstfeltet på dette faneblad. 

 

Fanen Oplag 

Eksisterende oplag af forskellig art kan beskrives her. For hvert oplag kan 
det registreres, om der sker udledning til ubefæstet jord, regnvandssystem, 
kloaksystem eller recipient. 

 

Underfanen Beholdere 

I tilknytning til hvert registreret oplag kan beholdertype og kapacitet 
registreres på underfanen Beholdere.  
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HHoovveeddffaanneenn  RRååssttooffiinnddvviinnddiinngg  

I det følgende vil vi se på de datavinduer (faneblade), som ligger under 
den lodrette hovedfane Råstofindvinding. 

Fanen Produktion 

Under denne fane angives oplysninger om produktion af råstoffer i form 
af årlige indberetninger og angivelse af råstofreserve. 

Fanen Indberetninger 

 

Fanen indeholder referencer til indberetninger af indvundet råstof pr. år i 
henhold til en tilladelse til råstofindvinding. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..33..00  

 
Vi har tilføjet tre nye felter på fanen, som kan indeholde referencer til 
indberetninger af indvundet råstof pr. kalenderår i henhold til en tilladelse 
til råstofindvinding. For hver post på fanen er der mulighed for at 
registrere indberetningsdato, kontaktperson og dennes telefonnummer. 

Underfanen Indvinding 

På underfanen Indvinding registreres detailoplysninger om råstof-
indvindingen i relation til den valgte indberetning på fanen ovenfor. 
Produktionstype vælges fra listboks via L-knappen, og indvundet mængde 
anføres i kubikmeter. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..55..00  

 
Der er indført summering af indvunden mængde pr. råstofkategori. 
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Fanen Reserver 

På denne fane opgøres råstofreserver i kubikmeter pr. år. 

 

For hvert år angives det udgravede areal, gravedybden og en markering 
af, om der er gravet under grundvandsspejlet. Råstofreserven ved årets 
udgang henholdsvis over og under grundvandsspejlet beregnes auto-
matisk ud fra den angivne oprindelige reserve ved årets begyndelse og 
den udgravede mængde over og under grundvandsspejlet i året. 

Fanen Tankanlæg 

Brændstoftanke kan registreres på dette faneblad med reference til 
modulet Tankanlæg, hvor detailoplysninger om tankene kan registreres, 
når modulet Tankanlæg indgår i GeoEnviron systemløsningen. 

De tre oversigtfaner, fanerne Tanke, Udskillere og Sandfang, svarer i 
funktionalitet til fanerne i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land 
og Jordforurening. Disse gør det muligt at skabe sig et hurtig overblik over 
tanke, udskillere og sandfang, der er på den pågældende lokalitet.  

 

 

 

Der kan således også tilføjes nye poster under fanerne. Dog skal du være 
opmærksom på, at hvis du tilføjer poster her skal du genlæse 
hovedposten fra databasen (kan gøres ved at taste F5 på tastaturet) før du 
kan se de nye poster på de respektive detailfaner i modulet. 
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TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..22..00  

 
Under standardfanen Tankanlæg, som findes i en række moduler, har vi 
tilføjet en ny underfane for registrering af jordvarmeanlæg. 

 

Fanen fungerer på samme måde som de andre faner under fanen 
Tankanlæg, idet der blot angives et Id og gemmes, hvorefter der kan 
springes til modulet Tankanlæg, hvor yderligere detaildata kan angives. 

Fanen Referencer 

På to faneblade under fanen Referencer kan der tilføjes referencer til 
henholdsvis lokaliteter og råstofundersøgelser mv. 

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 D-
knappen, og det modul der indeholder lokaliteten åbnes. 

Fanen Råstofundersøgelser 

På denne fane kan der etableres referencer til mange undersøgelser af 
forskellig type, som er registreret i modulet Feltundersøgelse. 
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Fanen er lavet på den måde, at når en reference til en undersøgelsespost 
tilføjes her på fanen i modulet Råstofgrave, så tilføjes der omvendt en 
referencepost til den pågældende råstofgrav på undersøgelsesposten, 
som bliver vist på fanen Lokaliteter 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 Råstof-
undersøgelser. Herefter vælges undersøgelsen via listboks. Når fanens 
data er gemt kan en refereret undersøgelse kaldes frem i modulet 
Feltundersøgelse ved tryk på -knappen til højre for referencen til 
undersøgelsesposten. 

Fanen Boringer 

Er der i forbindelse med en råstofundersøgelse udført boringer, som 
allerede findes i GeoEnviron, kan referencer til boringerne etableres her.  

 
 

Ved tryk på L-knappen til venstre for feltet Boringsnr. vises en oversigt over 
samtlige boringer, hvorfra en boring kan vælges. Ved valg indsættes i de 
tilstødende felter boringens nummer, type, adresse/borested, postnummer 
og postdistrikt. 
 
Ønsker man at se detaljer om en af de refererede boringer, aktiveres D-
knappen til højre for rækken, og modulet Boring åbnes. Dette modul 
beskrives nærmere i afsnittet 'Datavinduer og felter i modulet Boring'. 

Fanen Prøvetagning 

Denne fane indeholder en oversigt over eventuelle prøvetagningssteder. 

 

Hvert prøvetagningssted defineres ved område, identifikation og navn. 
Definerede prøvesteder kan efterfølgende vælges på fanen Prøver. 

Fanen Prøver 

Fanebladet Prøver bruges til at registrere prøver f.eks. af udgravet råstof. 
Til hver råstofgrav kan der knyttes mange prøver af forskellig type. 
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Fanebladets felter 

Prøvenr. Krævet felt. Indtast prøvens Id nummer i dette felt. 

Prøvetype Krævet felt. Angiv prøvetypen ved valg fra listboks. 

Udt. udstyr Angiv udstyr for udtagning af prøven ved valg fra 
listboks. 

Forbehandling Her registreres en evt. forbehandling af prøven. 

Laboratorium Laboratoriet, hvor prøven er analyseret, vælges fra 
listboks. 

Prøvested Her kan man nærmere angive stedet, hvor prøven er 
udtaget på basis af oplysninger om prøvested anført 
på fanen Prøvetagning. 

Rapport dato Dato for laboratorierapport angives i dette felt. 

Rapport nr. Laboratoriets rapport nr. angives her. 

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

Prøvedato, start Dato og starttidspunkt for udtagelse af prøven angives 
i dette felt. 

Prøvedato, slut Dato og sluttidspunkt for udtagelse af prøven kan 
angives i dette felt. 

Datakilde Anvendes ved elektronisk import af prøver, idet navnet 
på den datakilde, som prøven er importeret fra, ind-
sættes 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. 

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'. 
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Underfanen Udtagning 

Dette faneblad kan indeholde data omkring udtagningen af prøven. 

 

Fanebladets felter 

Tilsynsprogram I dette felt registreres oplysninger om tilsynsprogram 
(kodetabel std 00131). Vælg via listboks. 

Rekvirent I dette felt indtastes data om prøvens rekvirent. 

Udtaget af I dette felt indtastes oplysninger om hvem der har 
udtaget prøven. 

Udtagningssted I dette felt indtastes oplysninger om prøvens udtag-
ningssted (~Prøvested i standat), f.eks. Boring. 

Stednavn I dette felt indtastes stednavnet for udtagningsstedet. 

Udtagningsadresse I dette felt indtastes oplysninger om udtagnings-
adressen. 

Postnr. Her registreres udtagningsadressens postnr., der kan 
vælges via listboks. 

Tilsynsdato  I dette felt indtastes tilsynsdato. 

Sagsbehandler Her registreres oplysninger om sagsbehandler. 

Prøvetagningstype Vælg prøvetagningstypen fra en listboks. 

Bemærkning  Indtast evt. en bemærkning om prøvetagningen. 

Underfanen Kemiske analyser 

For hver analyseret prøve kan du på underfanebladet 'Kemiske 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. 
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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 Parameternavn 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. 

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

Underfanen Kortblade 

Fanen Kortblade kan indeholde GIS-koordinater for hver enkelt prøve, der 
er registreret for den råstofgrav, der er valgt i hoveddata vinduet.  

 

Når der er registreret GIS-koordinater for prøver tilknyttet råstofgrave, 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). 
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Opgave 1Opgave 1Opgave 1Opgave 1    

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

 
1. Tilføj en ny hovedpost i modulet Råstofgrave. 

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 fanen Tilladelser under det lodrette faneblad Tilladelser. 
(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 den råstofgrav og tilladelse til 
råstofindvinding eller prøvegravning, 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 
råstofgrave eller tilladelser til råstofindvinding eller prøvegravning. 
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Generering af Word dokumenter 

 
Til hver råstofgrav kan dannes et indberetningsskema for året. 

I manualen 'Miljøsager og -tilsyn' finder du en beskrivelse af, hvordan I 
kan lave dokumenter, der skrives i Word med udvalgte data fra 
GeoEnviron. Disse data bliver ført over til Word via bogmærker, som er 
sat ind i en Word-skabelon. I opretter selv de Word-skabeloner, som I 
ønsker at bruge. 

Når I genererer et nyt dokument, oprettes en kopi af Word-skabelonen 
med et filnavn, der er løbenummeret for dokumentposten på fanen 
Dokumenter, fx 175100000.doc.  

Filen gemmes i en defineret hovedmappe for lagring af sagsdokumenter i 
en undermappe for året og en undermappe for sagstypen. Det 
forudsættes, at disse mapper er oprettet. 

Du kan finde en oversigt over de bogmærker der kan anvendes i 
Miljømoduler under Manualer på GeoEnviron ERFA Service hjemmesiden, 
der åbnes med ERFA-knappen  i GeoEnvirons værkstøjslinje eller med 
menupunktet Filer|ERFA. 
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Datavinduer og felter i modulet Boring 

 
GeoEnviron-modulet Boring indeholder faciliteter til præsentation af 
boreprofiler på skærm og journaldatablade til udtegning af boreprofiler til 
rapporteringsformål. GeoEnvirons boredatabase er udviklet i et design, 
der svarer til GEUS nye boredatabase. Det betyder, at det er muligt at 
udveksle boringsoplysninger med GEUS. Boredatabasen er opbygget til at 
kunne rumme vandindvindingsboringer, miljøboringer, geotekniske borin-
ger og råstofboringer. Som standard leveres basen med GEUS standard 
nomenklatur for geologiske termer.  
Boringsmodulet åbnes via menupunktet 'Andre moduler|Boring' eller i 
GeoEnviron Kalender vinduet. Herefter vil programmet se således ud (når 
der er hentet data ind i modulet): 

 

Den øverste del af modulvinduet, modulets hoveddata vindue, indeholder 
administrative oplysninger om boringen. De lodrette 1. niveau faneblade i 
højre side rummer via underfaneblade henholdsvis detaljerede oplysnin-
ger om boringens indretning, samt om boringens geologi og hydro-
geologi. I modulet Boring er fanebladene således rubriceret i 3 niveauer. 
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Hoveddata vinduet 

 
 

Hoveddata vinduets felter 

Boringsnr Krævet felt. Indtast DGU nummer eller andet 
betydende nummer på max. 20 tegn. Et DGU nummer 
har formatet 999.9999X, idet det består af 3 dele:  

atlasbladnr. + punktum + løbenr. + evt. bogstav  

… hvor slutbogstavet anvendes, hvis der er flere 
boringer med samme nummer (f.eks. 123....3478D). 

Alt. Nr. Indtast evt. alternativt boringsnummer. Max. 20 tegn. 

Type Krævet felt. Vælg en boringstype fra listboksen. Se evt. 
under afsnittet 'Hovedfanen Geologi � Fanen Lithologi' 
senere i dette kapitel for en nærmere definition af 
boringstyperne. 

Lokalitet Angiv hvilket vandindvindingsanlæg boringen er 
tilknyttet ved valg fra listboks.  

Anvendelse Vælg boringens formål/anvendelse fra listboksen, 
f.eks. drikkevand, vanding, Grumoboring, etc. 

Adresse/Borested Indtast borestedets adresse, max. 200 tegn. 

Postnr. Indtast postnummer eller vælg det fra listboksen. 

Amt Vælg amtet fra listboksen. 

Kommune Vælg kommunen fra listboksen. 

Bemærkning Indtast evt. en bemærkning på max. 120 tegn. 

Terrænkote Indtast terrænkote i meter og centimeter (2 decimaler). 
Krævet felt hvis geologisk profil skal vises. 

Dybde Indtast boringens dybde i meter under terræn (m.u.t.), 
max. 2 decimaler. 

I drift fra Indtast dato for start på boringen.  

I drift til Indtast datoen, hvor boringen er gennemført.  
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Sløjfet pr. Indtast en dato her når boringen sløjfes. Ved en aktuel 
opgørelse af tilladelser tæller en boring ikke med efter 
en datoangivelse i dette felt - uanset tilladelsens 'til 
dato'.  

GRUMO nr. Anvendes kun ved GRUMO boringer. Angiv GRUMO 
nr. i formatet: amt.område.løbenr - f.eks. 55.20.67 

Kotekvalitet Kvaliteten af kotens indmåling, vælg fra listboksen. 

Reservoir Bja DGU symbol for reservoirbjergart, vælg fra listboksen. 

Alt. Res. Bja Alternativ reservoirbjergart, indtast DGU symbol. 

Indberettes Dette checkfelt vises kun når der er valgt typen 
vandboring, hvor indberetning vælges som standard. 
Angiv om boringen skal indberettes til Miljøstyrelsen/ 
GEUS. Indberettes en boring ikke, indberettes alle dens 
prøver og analyser heller ikke. 

Sløjfn. Årsag Angiv årsag til sløjfning af boringen. Vælg fra listboks. 

 Denne knap vises øverst i midten af hoveddata vinduet 
når et eller flere fotos er tilknyttet boringen. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..33..00  

 
Feltet Amt er fjernet i modulets hoveddata vindue, som det blev besluttet 
på ERFA-mødet for GE Vandindvinding den 6. september 2007. 

 

Specialknapperne Borejournal og Boreprofil 

Med de 2 specialknapper  og , der er placeret nederst 
i højre hjørne af hoveddata vinduet, kan du åbne to specialvinduer, der 
tilbyder visnings- og udskriftsfaciliteter for henholdsvis en borejournal og 
en boreprofil tegning.  

Disse to vinduer med de muligheder de rummer såvel som forudsæt-
ningerne for dem beskrives nærmere i de to afsnit 'Modulområdets 
specielle funktioner � Specialvinduerne for boringer � Borejournal 
vinduet' og 'Modulområdets specielle funktioner � Specialvinduerne for 
boringer � Boreprofil vinduet' senere i denne manual. 

 Når du klikker på denne knap vises en borejournal. 
Ved anvendelse af højrekliks menuen kan du vælge 
forskellige indstillinger.  

 Ved aktivering af denne knap vises en boreprofil. 
Også her kan højrekliks menuen anvendes til at vælge 
forskellige indstillingsmuligheder. 
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Fanebladene 

Yderst til højre deler de lodrette faneblade oplysningerne i to 
hovedgrupper; Arrangement og Geologi, der henholdsvis beskriver 
boringens indretning og anvendelse samt boringens geologi og 
hydrogeologi. Fanebladene kan ses her til højre. De to hoved-
grupper rummer hver især en række 2. niveau faneblade, hvoraf 
nogle af dem er udstyret med faneblade i 3. niveau.  

Hovedfanen Arrangement 

Hovedgruppen Arrangement indeholder fanebladene Vandindvinding, 
Pejlinger, Prøver, Analyser, Boreteknik, Kortblade, Noter, Boredata og 
Feltundersøgelser.  

Fanen Vandindvinding 

Såfremt en boring anvendes som indvindingsboring, f.eks. til mark-
vanding eller i tilknytning til et enkeltindvindingsanlæg, kan de admini-
strative og tekniske oplysninger om indvindingen registreres under dette 
faneblad. 

Fanen Pejlinger 

For at kunne benytte de to underfaner Pejlinger og Pejlemålingspunkt skal 
en borestamme være registreret på fanen Boreteknik|Teknik og et indtag 
være tilknyttet borestammen på fanen Boreteknik|Indtag. 

Fanen Pejlinger 

På underfanen Pejlinger registreres de pejlinger af dybden til 
grundvandsspejlet, der er foretaget på boringens indtag. 
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Første gang du skal registrere en pejling for et bestemt indtag, skal du 
starte med at angive et målepunkt for indtaget. Det gøres ved at vælge 
typen af målepunkt (kote, m.o.t., terræn, m.u.t. eller andet) fra rullelisten i 
feltet 'Målepkt. type' på fanen Pejlinger. Derpå indtastes målepunktets kote 
eller relative placering i meter i feltet Målepunkt. 

For at kunne registrere pejledata skal du først trykke på knappen Indtag 
og vælge indtaget fra listboksen, der vises. Angiv dato og tid for pejlingen 
i feltet Starttid. Indtast dernæst den målte dybde til grundvandsspejlet 
under målepunktet i feltet Nedstik. Når feltet forlades, f.eks. ved tryk på 
tab-tasten, beregnes vandstanden automatisk i forhold til målepunktet 
angivet for indtaget. Den beregnede vandstand vises i feltet 'GVS kote'. 

Når en ny pejling tilføjes for indtaget på fanen Pejlinger (ved at indsætte 
en ny tom række og angive indtag, starttid og nedstik), så beregnes 
vandstanden automatisk i forhold til det målepunkt, der er angivet for den 
seneste pejling for det pågældende indtag. Om nødvendigt, kan denne 
standardangivelse af målepunkt for indtaget ændres. 

Fanebladets felter 

Indtag Krævet felt. Reference til indtag. Tryk på tekstknappen 
Indtag og vælg indtag fra listen. 

Starttid Krævet felt. Indtast dato og tidspunkt for pejlingen i 
formatet: dd.mm.åååå:tt.mm. Beregningsgrundlaget 
hentes fra evt. tidligere pejling. Det checkes at der ikke 
tidligere er indsat en pejling på samme tidspunkt for 
det pågældende indtag. 

Nedstik Målt dybde til grundvandsspejlet i meter under 
målepunktet, uanset hvordan dette er defineret. Max. 2 
decimaler.  

Timer i ro Antal timer grundvandsspejlet har været i ro. 

Pumpeydelse Pumpeydelsen i m3333/t angives, hvis der pejles mens 
pumpen kører. Max. 1 decimal. 

Pejler kat. Med pejlerkategori menes reference til pejleoperatør 
(f.eks. brøndborer, amtsvandvæsen, etc.). Klik på 
kolonne-tekstknappen Pejler og vælg fra listboksen.  

Metode Vælg pejlemetode fra listboks ved klik på kolonne-
tekstknappen Metode.  

Kvalitet Vælg pejlekvalitet fra listboks ved klik på kolonne-
tekstknappen Kvalitet.  

Drift Angiv om pejlingen er foretaget under drift eller i ro 
via rullelisten med disse 2 indkodede værdier. 
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GVS kote Vandstanden i meter under målepunktet, uanset 
hvordan dette er defineret. Max. 2. dec. Vandstanden 
beregnes automatisk, hvis der findes beregnings-
grundlag fra tidligere pejling udført på samme indtag. 

Målepkt. type Målepunktstypen for pejlingen. Kopieres automatisk for 
seneste registrerede pejling for indtaget, eller kan 
vælges via rulleliste mellem disse indkodede værdier: 
Kote, m.o.t., terræn, m.u.t. eller andet.  

Målepunkt Kote eller relativ placering for målepunktet i meter. 
Max. 2 decimaler. Kopieres automatisk for seneste 
registrerede pejling for indtaget, eller indtastes i feltet. 

Initialer Initialer på personen, der har udført pejlingen. 

Pejlerunde Vælg pejlerunde fra listboksen ved klik på kolonne-
tekstknappen Pejle. 

 og  Når en nyindtastet pejlepost er gemt, kan der ved klik 
på -knappen indtastes en bemærkning i et note-
vindue. Ved klik på en -knap vises tilknyttet note. 

Fanen Pejlemålingspunkt 

På underfanen Pejlemålingspunkt kan du definere en gyldighedsperiode 
for et pejlemålingspunkt gældende for et bestemt boringsindtag. Pejlinger 
registreret i databasen kan genberegnes i forhold til et gyldigt pejle-
målingspunkt. Der kan defineres flere pejlemålingspunkter pr. indtag. 

 

Fanebladets felter 

Målepunkts Id Krævet felt. Målepunktets identifikation, entydigt for 
boringen. 

Type Krævet felt. Målepunktets type angives via rulleliste 
som enten Målepunkt eller Terræn.  

Fra dato Krævet felt. Angiv startdato for målepunktets 
gyldighedsperiode. 

Til dato Angiv evt. slutdato for målepunktets gyldigheds-
periode. 

Indtag Krævet felt. Reference til indtag. Tryk på tekstknappen 
'Indtag' og vælg indtag fra listen. 
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Kote Krævet felt. Koten for målepunktet i meter. Max. 2 
decimaler. 

Kotekvalitet Angiv kotekvalitet ved at trykke på tekstknappen og 
vælge en kode fra listboksen. 

Grundlag Ved valg fra rulleliste kan angives om koten for 
målepunktet enten er afledt (fra boringens terrænkote) 
eller målt (uafhængigt af terrænkoten for boringen). 

Kotesætter Ved valg af kotesætter fra listboks er det ikke den 
valgte kode men symbolet herfor som vises i feltet. 

Operatør Initialer på personen, der har defineret målepunktet. 

Bemærkning Angiv evt. en bemærkning på max. 120 tegn. 

Beskrivelse Dette tekstfelt kan indeholde en nærmere beskrivelse 
af definitionen af målepunktet. 

Genberegning af pejlinger 

Når et målepunkt for en borings indtag findes på fanen Pejle-
målingspunkt, kan alle registrerede pejlinger, der er udført for indtaget i 
målepunktets gyldighedsperiode, automatisk genberegnes ved tryk på 
knappen 'Genberegn pejlinger'. 

Er målepunktets type angivet som Terræn på fanen Pejlemålingspunkt, 
genberegnes alle pejlinger, der er registreret med målepunktstypen 
Terræn, M.o.t. eller M.u.t. på fanen Pejlinger ud fra målepunktets kote på 
fanen Pejlemålingspunkt. 

På fanen Pejlinger farves værdien i feltet Målepunkt grøn, når værdien er 
genberegnet ud fra et målepunkt defineret på fanen Pejlemålingspunkt. 
Ellers farves værdien i feltet Målepunkt rød. 

Er målepunktets type for en pejling angivet som Andet på fanen Pejlinger, 
benyttes et gældende pejlemålingspunkt for indtaget ikke som målepunkt 
for pejlingen ved genberegning af pejlinger. 
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Fanen Prøver 

Under fanebladet Prøver oplistes automatisk de prøver der er registreret i 
tilknytning til boringen i modulet Prøve/Analyse.  

Ved klik på visningsknappen  til venstre for feltet Prøvetidspunkt på en 
række med prøvedata (eller ved brug af funktionstasten F9 når en prøve 
er markeret) åbnes modulet Prøve/Analyse, visende data for den 
pågældende prøve.  

 

Hvis der er tilføjet nye prøver til en boring i modulet Prøve/Analyse efter at 
oplysningerne om boringen er hentet ind i modulet Boringer, vil disse 
prøver ikke automatisk blive vist i fanebladet. Men prøveoplysningerne 
kan genhentes fra databasen ved brug af funktionstasten F5.  

Fanen Analyser 

Under fanebladet Analyser oplistes automatisk alle de analyser, der er 
registreret i tilknytning til boringen i modulet Prøve/Analyse. 

Ved klik på visningsknappen  yderst til venstre på en række med ana-
lysedata (eller ved brug af funktionstasten F9 når en analyse er markeret) 
åbnes modulet Prøve/Analyse, visende data for den prøve, analysen er 
knyttet til. (Yderligere informationer om prøvens analyser kan herefter 
findes under fanebladet Analyser i dette modul.) 

De farvekoder, der vises på fanen, kan du finde en nærmere beskrivelse 
af under afsnittet for fanen 'Analyser, oversigt' i modulet Prøve/Analyse.  

 

Hvis der er tilføjet nye analyser til en boringsprøve i modulet Prøve/Ana-
lyse efter at borings- og analyseoplysningerne er hentet ind i modulet 
Boring, vil de nye analyser ikke automatisk vises under fanen. Aktiver her 
funktionstasten F5 for at genopfriske oplysningerne fra databasen.  

Når du klikker på graf-knappen , der er placeret for enden af hver 
række med parameterdata, vil et vindue åbnes med en grafisk visning af 
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den pågældende parameters mængder (i tilknytning til den aktuelle 
boring) fordelt på forskellige år. 

Når du vil have vist en tidsserie over forekomsten af en bestemt 
parameter, gør du følgende: 

• Højreklik i fanen 
og vælg Filter… i 
menuen, hvorefter 
filtervinduet åbnes 

• Skriv parameternr. 
i værdifeltet, vælg 
Parameter i kolon-
nefeltet og vælg 
'Lig med' i ope-
ratorfeltet 

• Klik på OK-knap-
pen. Fanen viser nu kun ana-
lyser med den valgte para-
meter 

• Sorteringen på fanen er sat til 
at vise de seneste analyser 
først, så nu højreklikker du 
igen på fanen, og vælger 
menupunktet Sorter…, hvor-
efter sorteringsvinduet vises 

• Ved siden af Prøvetagningstidspunkt klikker du nu i feltet Stigende, og 
herefter på OK-knappen 

• Fanebladet vil nu vise de seneste analyser til sidst. 
 

Både filtreringen af poster og den ændrede sorteringsrækkefølge vil være 
aktive på fanebladet indtil modulvinduet lukkes eller en anden indstilling 
foretages. Filtreringen fjernes ved at åbne filtervinduet igen, og herefter 
klikke på OK-knappen.  

OBS! For at det også er muligt at udprinte tidsserier på papir er 
udskriftsfaciliteterne for dette faneblad koblet sammen med den sorte-
ring og filtrering, der er foretaget i datavinduet. 
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Fanen Boreteknik 

Fanebladet Boreteknik indeholder 5 faneblade til beskrivelse af tekniske 
data vedrørende boringen. Fanebladene: Teknik, 'Forerør og Filtre', Grus-
kastning/Pakning, Prøvepumpninger og Indtag.  

Fanen Teknik 

Fanebladet Teknik indeholder 3 datavinduer, der hhv. beskriver 
boredimension, stammer (borerør) og boremetoder.  

NB! Hvert af disse datavinduer skal gemmes enkeltvis. 

 

Boredimension: 

Nr. Hvis boringen er udført med mere end én diameter, 
angives disse med 1, 2… osv., øverste diameter = 1. 

Top Top af interval, m.u.t., max. 2 decimaler. 

Bund Bund af interval, m.u.t., max. 2 decimaler. 

Diam. Borehullets diameter i intervallet, max. 2 decimaler. 

Enhed Diameterens enhed. Klik på kolonne-tekstknappen 
Enhed og vælg fra listboks. 

Diam. (mm) Diameteren angivet i mm. 

Stammer: 

Nr. Stamme nr. Hver stamme beskrives ved et nr. 

Vandspejlstype Vandspejlstype, f.eks. Primært grundvandsspejl, Sekun-
dært grundvandsspejl, etc. Klik på kolonne-tekst-
knappen Vandspejlstype og vælg fra listboks. 
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Boremetoder: 

Nr. Metode nr. Benyttes flere boremetoder angives disse i 
stigende nummerorden. 1 = øverste boremetode. 

Metode Boremetode. Klik på kolonne-tekstknappen Metode og 
vælg fra listboks. 

Fanen Forerør og Filtre 

Fanebladet 'Forerør og Filtre' indeholder to datavinduer, der beskriver 
boringens foring og eventuelle filtre.  

NB! Hvert datavindue skal gemmes for sig. 

 

Foring: 

Nr. Forerør nummereres fortløbende fra toppen af 
boringen. 

Top Top af forerør, m.u.t., max. 2 dec. 

Bund Bund af forerør, m.u.t., max. 2 dec. 

Stamme Krævet felt. Reference til stamme. Klik på kolonne-
tekstknappen Stamme og vælg fra listboks. 

Diam. Foringens diameter, max. 2 decimaler. 

Enhed Diameterens enhed. Klik på kolonne-tekstknappen 
Enhed og vælg fra listboks. 

D. mm Diameteren angivet i mm. 

Materiale Forerørets materiale. Klik på kolonne-tekstknappen 
Materiale og vælg fra listboks. 

Styrke Heltal, max. 999, angivelse af materialets styrke. 
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Filtre: 

Filter Nr. Filtre nummereres fortløbende fra toppen af boringen. 

Top Top af filter, m.u.t., max. 2 dec. 

Bund Bund af filter, m.u.t., max. 2 dec. 

Stamme Krævet felt. Reference til stamme. Klik på kolonne-
tekstknappen Stamme og vælg fra listboks. 

Diam. Filtrets diameter, max. 2 decimaler. 

Enhed Enhed for filterdiameter. Klik på kolonne-tekstknappen 
Enhed og vælg fra listboks. 

D. mm Diameteren angivet i mm. 

Slidse Slidsebredde angivet i mm. 

Materiale Filtrets materiale. Klik på kolonne-tekstknappen 
Materiale og vælg fra listboks. 

Styrke Heltal, max. 999, angivelse af materialets styrke. 

Startdato Startdato for ibrugtagning af filter, dd.mm.åååå. 

Slutdato Slutdato for brug af filter, dd.mm.åååå. 

Fanen Gruskastning / Pakning 

 

Fanebladet Gruskastning/Pakning indeholder også to datavinduer: 
Gruskastning og Pakning.  

NB! Datavinduerne skal gemmes hver for sig. 
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Gruskastning: 

Nr. Løbenr. for gruskastningsinterval i boring, 1 = øverste 
interval 

Top Top af interval, m.u.t., max. 2 dec. 

Bund Bund af interval, m.u.t., max. 2 dec. 

Min. kornstr. Minimum kornstørrelse, mm. 

Max. kornstr. Maksimum kornstørrelse, mm. 

Pakning: 

Nr. Løbenr. for pakningsinterval, 1 = øverste pakning 

Top Top af interval, m.u.t., max. 2 dec. 

Bund Bund af interval, m.u.t., max. 2 dec. 

Pakkemateriale Pakkemateriale. Klik på kolonne-tekstknappen Pakke-
materiale og vælg fra listboks. 

Fanen Prøvepumpninger 

Fanebladet Prøvepumpning indeholder tre datavinduer, Pumpninger, 
Pumpeydelse og Tilbagepejling. Her tilføjes data i 2. og 3. datavindue 
som underordnede data til de enkelte poster i det første datavindue. 

NB! Data i hvert datavindue skal gemmes hver for sig. 

 
 
Pumpninger: 

Indtag Reference til stamme og indtag. Klik på tekstknappen 
Indtag og vælg fra listboksen. 

Pumpetype Vælg pumpetype fra listboks 

Specifikation Specifikation af pumpe 
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Kvalitetsikr. Angiv om pumpen er kvalitetssikret (checkboks) 

Pumpning, start Start på pumpetest, dd.mm.åååå:tt:mm 

Pumpetid, timer Total pumpetid i timer, max. 2 dec. 

Transmissivitet Transmissivitet (*10-3 m2222/s) 

Magasintal Magasintal, max. 2 dec. 

Virkningsgrad Virkningsgrad, max. 2 dec. 

Når du klikker på -knap-
pen, som du finder ved hver 
pumpningspost, åbnes et 
vindue med en grafisk vis-
ning af denne prøvepump-
nings vandspejlsdata og til-
bagepejling. Forudsætnin-
gen for en grafisk visning er 
altså at der er indtastet data 
i alle 3 datavinduer i tilknyt-
ning til en pumpningspost. 

Pumpeydelse: 

Yd. (m3333/t) Ydelse m3333/t, max. 1 dec. 

Vandspejl Grundvandstand under prøvepumpning, m.u.t., max. 
2 decimaler. 

Sænkning (m) Sænkning i m, max. 2 dec. 

Tid (timer) Pumpetid i timer, max. 2 dec. 

Tilbagepejling: 

Tid efter p. stop Tid i minutter efter pumpestop 

Vandstand Vandstand m.u.t., max. 2 dec. 

Fanen Indtag 

På fanebladet Indtag registreres boringens forskellige indtag. For at kunne 
registrere et indtag her skal der været defineret mindst én stamme på 
fanen Boreteknik/Teknik. 
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Ved etablering af en ny boring nummereres boringens indtag nedefra og 
op, således at når boringen har flere stammer, så bestemmer indtagenes 
dybde nummerrækkefølgen.  

Ved omlægning af en boring må der ikke ændres på indtagenes numme-
rering, idet indtags numrene refereres på vandanalyser og pejlinger. En 
nummerændring vil således betyde, at referencen vil blive forkert, så der 
henvises til en anden dybde. Top-bund intervallet for et indtag bør heller 
ikke ændres, idet det på lignende vis vil give fejlinformation omkring 
dybden af tidligere analyser og pejlinger. På grund af evt. referencer bør 
et indtag heller ikke slettes.  

Når en boring omlægges kan der i stedet angives en slutdato på filtre, der 
ikke mere anvendes, og nye filtre kan oprettes (på fanen Arrangement/ 
Boreteknik/Forerør og Filtre) og refereres til i forbindelse med oprettelse af 
et nyt indtag. På Indtag fanen registreres et indtags tilhørende filtre dog 
kun som tekst (filternumre adskilt af komma) - data knyttes altså ikke 
direkte op på de registrerede filterposter - i modsætning til stammerne.  

I tilknytning til en boring kan der 
registreres flere stammer, flere 
indtag på en stamme, samt 
mange filtre på en stamme. Og 
både stammer, indtag og filtre 
nummereres entydigt for boringen. 

 

 

 

 
 

Eksempel på en boring med 2 
stammer, 7 filtre og 2 indtag 

Fanen anvender tabelen bor_filter til registrering af indtag, som frem til 
ver. 4.2 blev anvendt til registrering af filtre. Fra ver. 5.0 anvendes 
tabellen bor_screens i stedet til registrering af filtre.  

I forbindelse med opdatering af databasen til version 5.0 har vi kopieret 
filterposterne fra bor_filter tabellen til bor_screens tabellen. Det betyder at 
de tidligere filterposter i bor_filter tabellen bliver vist som definerede 
indtag for en boring, samt at gamle referencer til filtre nu i stedet peger 
på de tilsvarende indtagposter. Vi har gjort dette ud fra den betragtning at 
ca. 95 % af alle boringer kun har en stamme, et filter og et indtag. Så der 
er kun behov for at rette en lille del af de eksisterende boringer til i 
forbindelse med denne databaseændring.  

  
Stamme 1     Stamme 2 

 
     Filter 4 
Filter 1         
 
      Filter 5 
   

Filter 2  
 
      Filter 6 

   
Filter 3      Indtag 2Indtag 2Indtag 2Indtag 2    

        
Indtag 1Indtag 1Indtag 1Indtag 1      Filter 7 
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Indtag Krævet felt. Indtag nummereres fortløbende nedefra 
og op. 

Stamme Krævet felt. Reference til stamme. Klik på kolonne-
tekstknappen Stamme og vælg fra listboks. 

Tilhørende filtre Indtast indtagets tilhørende filtre (filternumre adskilt af 
komma). Gemmes kun som tekst - data knyttes altså 
ikke direkte op på de registrerede filterposter. 

Top Angiv indtagets top, m.u.t., max. 2 dec. 

Bund Angiv indtagets bund, m.u.t., max. 2 dec. 

Monitering Hak af hvis indtaget anvendes til indsamling af 
moniteringsprøver. 

Indvinding Hak af hvis indtaget anvendes til vandindvinding. 

Når du klikker på -knap-
pen, som du finder ved hver 
indtagspost, åbnes et vindue 
med en grafisk visning af 
pejlinger for det pågældende 
indtag. Forudsætningen for 
den grafiske visning er altså 
at der er registreret pejlinger 
for dette indtag på fanen 
pejlinger. 

Fanen Kortblade 

Fanen Kortblade indeholder GIS-koordinater for boringen.  

 

Når GIS-koordinater for boringer 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). 
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Fanen Noter 

På notefanen kan du indtaste relevante tekstoplysninger vedrørende 
boringen.  

OBS! Den samme notetype kan kun vælges én gang pr. dato. 

 

Fanebladets felter 

Sorteringsnøgle Indtast et heltal. Noterne sorteres i stigende orden. 

Dato Indtast datoen for noten. 

Type Vælg en notetype/notetitel fra listboksen. (Nye notetit-
ler kan oprettes under menupunktet: 'StamdataFælles 
stamdataDiverse' og fanen 'Typer & koder/Note titler') 

Notetekst Indtast noteteksten. Ubegrænset tekstmængde. 

Øverst i højre side af fanen finder du en -knap, som ved aktivering vil 
vise et forstørret notetekst felt. Under denne visning vil -knappen bringe 
fanen tilbage til dens oprindelige udseende. 
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Fanen Boredata 

Under denne fane indtastes relevante administrative oplysninger 
vedrørende boringen.  

 

Fanebladets felter 

Sagsnr., rapport Rekvirentens sagsnr., max. 20 tegn. 

Bilagsnr. Bilagsnr. for boringens journalblad, max. 20 tegn. 

Sagsnr. Brøndborer Brøndborerens sagsnr., max. 20 tegn. 

Boringsformål Vælg boringens oprindelige formål fra listboks. 

Lertykkelse Angiv lertykkelsen i m ved boringen, 2 decimaler. 

Boring, start Dato for påbegyndelse af borearbejdet. 

Boring, afsluttet Dato for afslutning af borearbejdet. 

Brøndborer Reference til brøndborer. Vælg fra listboks.  

Tilsyn Angiv til den tilsynsførende. Vælg fra listeboks. 

Tolket af Boringen er tolket af… Vælg fra listboks. 

Rapporteret af Boringen er indrapporteret af… Vælg fra listboks. 

Bemærkning Bemærkningsfelt, max. 255 tegn. 

Borejournal felter 

Navn Navn - som bliver vist i borejournalen. 

Adresse Adresse - som bliver vist i borejournalen. 

Post adr. Post adresse - som bliver vist i borejournalen. 
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Fanen Feltundersøgelser 

På fanen Feltundersøgelser kan der registreres referencer til relevante 
undersøgelsesprojekter. 

 

Fanen er lavet på den måde, at når en reference til en feltundersøgelses-
post tilføjes her på fanen i modulet Boring, så tilføjes der omvendt en 
referencepost til den pågældende boring på feltundersøgelsesposten, som 
bliver vist på fanen Boringer 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 Feltunder-
søgelser. Herefter vælges feltundersøgelsen via listboks. Når fanens data 
er gemt kan en refereret feltundersøgelse kaldes i Feltundersøgelses-
modulet via -knappen til højre på fanen. 

Hovedfanen Geologi 

Det 2. lodrette faneblad med oplysninger for hovedgruppen Geologi 
indeholder følgende 2. og 3. niveau faneblade: Lithologi, Dannelsesmiljø, 
Klimatostratigrafi, Lithostratigrafi, Kronostratigrafi, Biostratigrafi, Jord-
prøver og Målinger. 

Fanen Lithologi 

Under fanen Lithologi beskrives boringens lithologi. De data, der tilføjes 
under fanen danner samtidig grundlag for visningen af boringens profil i 
de to vinduer Borejournal og Boreprofil, som åbnes ved hjælp af 
knapperne til højre i hoveddata vinduet. Disse to vinduer - med de mulig-
heder de rummer såvel som forudsætningerne for dem - beskrives nær-
mere i de to underafsnit 'Borejournal vinduet' og 'Boreprofil vinduet', der 
begge er at finde under kapitlet 'Modulområdets specielle funktioner' og 
hovedafsnittet 'Specialvinduerne for boringer' senere i denne manual. 

Data i lithologifanen er afhængig af den Type der er valgt for boringen i 
hoveddata vinduet. Ved definitionen af Boringstyper i stamdata er det 
muligt at vælge blandt to systemtyper. Med angivelsen af systemtypen 
Vandindvinding vælges en meget detailleret beskrivelse af lithologien 
(svarende til en fuld DGU beskrivelse), og med angivelsen af systemtypen 
Miljø vælges en reduceret lithologisk beskrivelse for boringstypen. 

Når en boringstype er valgt for en boring, og der er tilføjet data under 
lithologifanen, kan der ikke ændres til en boringstype med en anden 
systemtype end den valgte før de tilføjede data under fanen er slettede. 
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Lithologi-fanen ser således ud når systemtypen på borings-
typen er Vandindvinding. På grund af antallet af felter er der 
lavet en opdeling af vinduet i to visnings-/indtastningsudsnit, 
så det er muligt selv at vælge hvilke felter der skal være 
synlige samtidigt.  

 
Felter ved detailleret beskrivelse (~ Vandindvindingsboring=fuld DGU beskrivelse): 

Lbnr. Løbenummer/Lagnr, Øverste lag = 1 

Top Top af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Bund Bund af lag, m.u.t., 2 decimaler 

DguSym Angiv DGU plotsymbol via listboks. 

T/B Ønskes flere lag lagt sammen anbringes et 'T' i feltet 
hvilket betyder, at dette lag er det første lag, der med-
tages i sekvensen.  Efterfølgende lag markeres med '-' 
og sidste lag af sammenlagte lag markeres med 'B'. 
Teknikken anvendes hvor en lagserie beskrives via 
enkeltprøver. 

PlSym Angiv - via listboks - plotsymbol repræsenterende de 
sammenlagte lag. Kun øverste lag navngives. 

TolkSym  Angiv - via listboks - plotsymbol for interpreterede lag, 
der afviger fra beskrivelsen i DguSym.  

Tolk T/B  Sammenlægning af tolkede lag. Samme procedure 
som for T/B.  

Lagbeskrivelse Max. 255 tegn. Verbal beskrivelse af lag. 

Miljø Vælg Geologisk dannelsesmiljø via listboks. 

Alder Lagets alder beskrevet ved dets klimatostratigrafi. Tryk 
på tekstknappen 'Alder' for liste.  

 Når du placerer musen 
mellem de to pileknapper ændres 
dens symbol til dette. Klikker og 
trækker du med musen kan du nu 
flytte opdelingen af datavinduet. 
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Prøvenr. Prøvenummerangivelse, kun i forbindelse med 
profiltegning, Markering:1-99. 

Prøvetype Angivelse af prøvetype. Valgmuligheder i  rulleliste fel-
tet: Stor prøveStor prøveStor prøveStor prøve, lille prøvelille prøvelille prøvelille prøve, intakt prøveintakt prøveintakt prøveintakt prøve. Anvendes 
hovedsagelig ved geotekniske boringer. 

Prøvedybde Prøvedybde, m.u.t., kan angives med 2 decimaler. 

Triv. Angiv jordartens trivialnavn (brøndborerbeskrivelse) via 
listboks.  

Bjergart Vælg kode for hovedjordart via listboks.  

Klass. Vælg kode for jordartsklassifikation via listboks. 

Farve Vælg jordartens farvekode via listboks.  

Struktur Vælg kode for sediment struktur via listboks. 

Hård. Vælg hårdhed via listboks. 

Diag.matr Angiv diagenese for matrix via listboks.  

Gen.diag Angiv generel diagenese via listboks.  

Kalkhold. Angiv kalkholdighed via listboks.  

Textur Angiv jordartens tekstur via listboks. 

 

Felter ved reduceret beskrivelse (~ Miljøboringer m.v.) 

Når du ikke ønsker at beskrive detaljeret lithologi for en boring, f.eks. 
fordi det er en miljøboring eller lign., kan du i stedet anvende dette 
datavindue til boringen. Felterne i det reducerede datavindue er: 

Lithologi-fanen ser således ud når det reducerede datavindue er valgt ved at systemtypen på boringstypen er sat 
til Miljø.  
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Lagnr. Lagnummer, Øverste lag = 1 

Top Top af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Bund Bund af lag, m.u.t., 2 decimaler 

DguSym DGU plotsymbol. Tryk på tekstknappen DguSym for 
liste. 

T/B Ønskes flere lag lagt sammen anbringes et T i feltet, 
hvilket betyder at dette lag er det første lag der med-
tages i sekvensen. Efterfølgende lag markeres med - 
(bindestreg) og sidste lag af sammenlagte lag 
markeres med B. Teknikken anvendes hvor en lagserie 
beskrives via enkeltprøver. 

PlSym Plotsymbol repræsenterende de sammenlagte lag. Kun 
øverste lag navngives. Tryk på tekstknappen PlSym for 
liste.  

Beskrivelse Max. 255 tegn. Verbal beskrivelse af lag. 

Miljø Geologisk dannelsesmiljø. Tryk på tekstknappen Miljø 
for liste. 

Alder Lagets alder beskrevet ved dets klimatostratigrafi. Tryk 
på tekstknappen Alder for liste. 

Prøvenr. Prøvenummer angivelse, kun i forbindelse med 
profiltegning, Markering: 1-99. 

Prøvetype Angivelse af prøvetype. Vælg fra dropdown listboks: 
Stor prøve, lille prøve, intakt prøve. Anvendes hoved-
sagelig ved geotekniske boringer. 

Prøvedybde Prøvedybde, m.u.t., kan angives med 2 decimaler. 



     GeoEnviron 7.5 Datavinduer og felter i modulet Boring 

1. udgave, juli 2012     ----    66666666    ----    

Fanen Dannelsesmiljø 

I fanen Dannelsesmiljø beskrives det geologiske dannelsesmiljø. I denne 
fane - såvel som i de øvrige faneblade, der beskriver geologi og 
hydrogeologi - vil antallet af lag og top/bund af de beskrevne enheder 
være uafhængig af den lithologiske beskrivelse. På denne måde sikres 
den maksimale frihed i beskrivelsen af boringen.  

Fanebladets felter 

Lagnr. Lagnr, Øverste lag = 1   

Top Top af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Bund Bund af lag, m.u.t., 2 decimaler 

H-Miljø-1 Angivelse af hoveddannelsesmiljø. Tryk på tekst-
knappen H-Miljø-1 for liste. 

H-Miljø-2 Angivelse af alternativt dannelsesmiljø. Tryk på tekst-
knappen H-Miljø-2 for liste. 

SubMiljø Angivelse af sub-dannelsesmiljø. Tryk på tekstknappen 
SubMiljø for liste. 

Validitet. Vurdering af pålidelighed for angivelse af dannelses-
miljø. Tryk på tekstknappen Validitet for liste. 

Fanen Klimatostratigrafi 

Under fanebladet Klimatostratigrafi beskrives selvsagt boringens 
klimatostratigrafi. 

 
Fanebladets felter 

Lagnr. Lagnr, Øverste lag = 1   

Top Top af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Bund Bund af lag, m.u.t., 2 decimaler 
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Klima-1 Kode for klimatostratigrafisk klassifikation. Tryk på 
tekstknappen Klima-1 for liste 

Klima-2 Kode for alternativ klimatostratigrafisk klassifikation. 
Tryk på tekstknappen Klima-2 for liste 

Validitet Vurdering af pålidelighed af den klimatostratigrafiske 
klassifikation. Tryk på tekstknappen Validitet for liste 

Fanen Lithostratigrafi 

Under fanebladet Lithostratigrafi beskriver du boringens lithostratigrafi. 

Fanebladets felter 

Lagnr. Lagnr, Øverste lag = 1   

Top Top af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Bund Bund af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Litho-1 Kode for lithostratigrafisk klassifikation. Tryk på 
tekstknappen Litho-1 for liste 

Litho-2 Kode for alternativ lithostratigrafisk klassifikation. Tryk 
på tekstknappen Litho-2 for liste 

Validitet Vurdering af pålidelighed af den lithostratigrafiske 
klassifikation. Tryk på tekstknappen Validitet for liste. 

Fanen Kronostratigrafi 

Under fanebladet Kronostratigrafi beskrives boringens kronostratigrafi. 

 
Fanebladets felter 

Lagnr. Lagnr, Øverste lag = 1   

Top Top af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Bund Bund af lag, m.u.t., 2 decimaler 
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Krono-1 Kode for kronostratigrafisk klassifikation. Tryk på 
tekstknappen Krono-1 for liste 

Krono-2 Kode for alternativ kronostratigrafisk klassifikation. 
Tryk på tekstknappen Krono-2 for liste 

Validitet Vurdering af pålidelighed af den kronostratigrafiske 
klassifikation. Tryk på tekstknappen Validitet for liste. 

Fanen Biostratigrafi 

Under fanebladet Biostratigrafi kan du beskrive boringens biostratigrafi. 

Fanebladets felter 

Lagnr. Lagnr, Øverste lag = 1   

Top Top af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Bund Bund af lag, m.u.t., 2 decimaler 

Bio-1 Kode for biostratigrafisk klassifikation. Tryk på tekst-
knappen Bio-1 for liste 

Bio-2 Kode for alternativ biostratigrafisk klassifikation. Tryk 
på tekstknappen Bio-2 for liste 

Validitet Vurdering af pålidelighed af den biostratigrafiske 
klassifikation. Tryk på tekstknappen Validitet for liste. 

Fanen Jordprøver 

På fanebladet Jordprøver registrerer du de prøver, der fremgår af bore-
profilen og som skal korreleres med prøver, der er registreret i analyse-
databasen. Resultatet af analyserne registreres ikke i fanen - men der 
knyttes henvisninger til prøverne i analysedatabasen. 

 

Fanebladets felter 

Prøvenr. Analysenummer (Prøvenr. fra lithologifanen, 1-99). 

Bjergart Vælg bjergart. Listboksen viser de bjergarter, der er 
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opført på lithologi-fanen. 

Prøve-Id Vælg prøven, blandt de prøver der er tilknyttet borin-
gen fra modulet Prøve/Analyse.  

Top & Bund Indtast top og bund af prøve, m.u.t., 2 decimaler. Data 
indsættes automatisk ved valg af prøve når disse data 
er angivet i modulet Prøve/Analyse. 

Analysetype Vælg analysetype via listboks. 

P.Gemt Markering af om prøven er gemt, J/N. 

Fanen Målinger 

Fanebladet Målinger kan indeholde forskellige målinger, analyseresultater 
og logs. De målbare parametre defineres under stamdata menupunktet 
Stamdata|Feltundersøgelse|Geologi og fanen 'Analyse Type'. Fanebladet 
består af to datavinduer. I det venstre datavindue, Analysetype, definerer 
du de parametre, du har målinger for. I det højre vindue (Resultat) angiver 
du måleværdierne. 

 

Analysetype 
Fokus sættes på datavinduet ved at klikke på det. Tryk herefter på Indsæt-
knappen. Der vises nu en listboks med de definerede parametre fra stam-
data fanen Analysetyper. Vælg den relevante type fra listboksen og angiv 
herefter rækkefølge i plot. 

Resultat 
Når fokus er sat på en analysetype i det venstre datavindue kan der 
indtastes resultater i det højre datavindue. Klik på Indsæt knappen for at 
tilføje en ny række. Datavinduet har følgende indtastningsfelter: 

Dybde Måledybde, m.u.t., max. 2. dec. 

Attr. Vælg attribut via listboks, f.eks. <, >. 

Værdi Måleresultat, max. 3 dec. 

Enhed Vælg måleenhed via listboks. 

Prøve Id. Identifikation af prøven hvis den er registreret i 
modulet Prøve/Analyse. Vælg via listboks. 



     GeoEnviron 7.5  Datavinduer og felter i modulet Prøve/Analyse 

1. udgave, juli 2012     ----    70707070    ----    

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. 

Modulet indeholder desuden faciliteter til præsentation af boreprofiler på 
skærm og journaldatablade til udtegning af boreprofiler til rapporterings-
formål. Der kan registreres analyser af grundvand, drikkevand, over-
fladevand 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): 
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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 prøveegen-
skaber, prøveudtagning, analyseresultater, prøvens geografiske placering 
(i relation til GIS præsentation af prøven og dens tilknyttede analyse-
resultater), prøvenoter samt referencer til evt. feltundersøgelser, som 
prøven indgår i. 

 

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 vand-
indvindingsanlæg eller en jordprøve fra en jordforure-
ningslokalitet). Når denne lokalitet i forvejen er regi-
streret 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 list-
boksen, 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. 
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Datakilde  Anvendes ved elektronisk import af prøver, idet navnet 
på den datakilde, som prøven er importeret fra, ind-
sættes 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 vandindvindings-
anlæg. 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-
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 regi-
strering, 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 om-
prøve. 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 jord-
prøver. 

Indberettes Checkfelt hakkes af hvis prøven skal indberettes. 

Grumoprøve Checkfelt hakkes af hvis prøven er en grumoprøve. 
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Kvalitetssikring  Her angives med et J når prøven er kvalitetssikret. I 
& Initialer det efterfølgende felt kvitterer sagsbehandleren, der 

har foretaget kvalitetssikringen, med sine initialer. 

Rapportdato Dato for laboratorierapport. 

Modtaget Modtaget dato for prøven. 

Fanen Prøveegenskaber 

Fanebladet Prøveegenskaber anvendes til registrering af grundegenskaber 
vedrørende prøven. I forbindelse med import af prøver indsættes der 
oplysninger om prøvens LugtLugtLugtLugt, FarveFarveFarveFarve, SmagSmagSmagSmag og KlarhedKlarhedKlarhedKlarhed (Råvand, standat 
gruppe 00003449, Drikkevand, standat gruppe 00003249) i de 
respektive felter på fanen. 

 

Fanebladets felter 

Temperatur C Temperatur (0000C) af prøve på udtagelsestidspunktet. 

Lugt Reference til lugtkode (vandprøve). Tryk på tekstknap-
pen Lugt for liste. 

Farve Reference til farvekode (vandprøve). Tryk på tekstknap-
pen Farve for liste. 

Smag Reference til smagskode (vandprøve). Tryk på tekst-
knappen Smag for liste. 

Klarhed Reference til klarhedskode (vandprøve). Tryk på tekst-
knappen 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. 
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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 ana-
lysested - oplysningen gælder dog kun for de data der 
vises på denne fane. Vælg via listboks. 

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: 

StandatkodeStandatkodeStandatkodeStandatkode AnionerAnionerAnionerAnioner MultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktor 
305 Hydrogencarbonat 0,0164 
2142 Sulfat 0,0208 
1591 Chlorid 0,0282 
1176 Nitrat 0,0161 

 

Følgende analyserede stoffer medtages i beregningen når de er tilstede: 

StandatkodeStandatkodeStandatkodeStandatkode AnionerAnionerAnionerAnioner MultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktor 
1376 Phosphor (Total) 0,0316 
2022 Flourid 0,0526 

 

('Sum Anioner' og 'Sum Kationer' beregnes ved at multiplicere de enkelte 
analyseresultater (i enheden mg/l) med den tilhørende multiplicerings-
faktor 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. 

StandatkodeStandatkodeStandatkodeStandatkode KationerKationerKationerKationer MultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktor 
1551 Calcium 0,0499 
2081 Magnesium 0,0823 
2096 Natrium 0,0435 
2056 Kalium 0,0256 
2041 Jern (total eller opløst) 0,0358 

 

StandatkodeStandatkodeStandatkodeStandatkode KationerKationerKationerKationer MultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktorMultipliceringsfaktor 
2086 Mangan 0,0364 
1501 Aluminium 0,1112 
1011 Ammonium 0,0554 
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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.  

 

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 oplys-
ninger om udtagningsadressen. 

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. 

 OBS! Disse 
felter 
anvendes 
kun i for-
bindelse 
med prøver 
på lednings-
nettet. 
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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. 

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 Analyse-
parametre. Disse parametre vil herefter vises og kunne vælges i 
parameter-listboksen. De tilføjede parametre vil dog ikke kunne 
indberettes efter standard indberetningsforskrifterne. 
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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 -knap til 
højre for An.program feltet (se billedet).  

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 analyse-
program 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 analyse-
programmet, kan angives andre koder end dem, der er angivet for 
parameteren i kombination med prøvetypen. 

Tilsvarende vil angivelsen 'Specifikke niveauer' på fanen 'Analyse Pro-
grammer' give mulighed for at angive specifikke værdier, der er forskel-
lige fra dem der er defineret for prøvetypen og parameteren. Andre vær-
dier kan altså frit angives i felterne Alarmniveau, Grænseværdi, Accept-
niveau, 'Det. grænse' og 'Plot Skala' på de parametre, der tilføjes til 
analyseprogrammet. 

Fanen Analyser 

Fanebladet Analyser anvendes til registrering af analyseresultater fra 
udtagne prøver.  

 

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 anven-
des 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. 
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Mængde Analyseresultat, max. 4 dec. 

Enhed Måleenhed. Tryk på tekstknappen Enhed for liste. 

Det.Limit Detektionsgrænse, samme enhed som analyse-
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: feltfeltfeltfelt eller laboratoriumlaboratoriumlaboratoriumlaboratorium. Tryk på tekstknap-
pen Analysested for liste. 

Bemærkninger Max. 120 tegn. Bemærkningsfelt. 

Fanen Analyser, oversigt 

Fanebladet 'Analyser, oversigt' anvendes til registrering af analyse-
resultater fra udtagne prøver samt overblik herover.  

 

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. 
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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 tekstknap-
pen Felt for liste. 

CV% Analyseusikkerhed, variationskoefficient i procent 

K Kvalitetssikringsprogram? Ja/Nej (Indtast J eller N) 

B Et vvvv i dette felt indikerer at en bemærkning til analysen 
er indtastet under fanebladet Analyser. 

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 værdi-
erne angivet for grænseværdi, alarm- og acceptniveau.  
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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. 

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).  
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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: 

 

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 feltundersøgelses-
post 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 Feltunder-
søgelser. Herefter vælges feltundersøgelsen via listboks. Når fanens data 
er gemt kan en refereret feltundersøgelse kaldes i Feltundersøgelses-
modulet 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 menin-
gen, at superbrugerne selv lægger de nødvendige koder ind i systemet, 
hvilket naturligvis kræver en systematisk granskning af registreringsbeho-
vet 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 kode-
feltet 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) Den gamle kode erstattes med den nye,  
b) Felterne blank- og nulstilles hvor den gamle kode er brugt, eller 
c) Alle underposter hvor koden er brugt slettes! 
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For at undgå disse uhensigtsmæssigheder anbefaler vi følgende proce-
dure 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 Hent-
knappen. 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 Opdatér 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, 
Ejerlav, Vejkoder, 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 Råstofindvinding 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 stam-
data fanerne en knap til venstre for kodefeltet. Ved klik på den vises en 
oversigt over allerede definerede koder. Der returneres ingenting herfra. 
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Stamdata for modulet Råstofgrave 

Stamdata for modulet Råstofgrave kaldes via menupunktet Stamdata| 
Råstofgrave.  

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

Fane Tabelnavn   Evt. bemærkninger 

Anvendelsestyper raw_usage_types   

Arealklasser raw_area_classes   

Efterbehandlingsstatus raw_after_treat_status   

Efterbehandlingstyper raw_after_treatment_types   

Grave- og læssemaskiner etc. raw_plant_types   

Graveområder raw_pit_areas   

Hjælpestoffer/drivmidler raw_accessory_types   

Materialetyper raw_material_types   

Notetitler raw_note_titles   

Oparbejdningsanlæg raw_process_types   

Opfyldningsstatus raw_fill_up_status   

Produktionstyper raw_production_types   

Produktionsklasser raw_production_classes   

Prøvetagningstyper raw_std00034   

Råstofkategorier raw_categories   
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Stamdata for modulet Boring 

Stamdata for modulet Boring kaldes via to menupunkter: 

'Stamdata|Feltundersøgelse|Boring' & 'Stamdata|Feltundersøgelse|Geologi' 

Under menupunktet Boring finder du en oversigt over de stamdata 
tabeller, der fortrinsvis har med boringernes administration og indretning 
at gøre, mens menupunktet Geologi fortrinsvis beskriver de gennem-
borede lags geologi og hydrogeologi.  

Stamdata tabeller under hovedområdet Boring 

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

Fane Tabelnavn  Bemærkninger 

Typer gsc_borehole_types Beskrives nedenfor 

Boremetoder bor_method_code 

Pakkematerialer gsc_package_code Beskrives nedenfor 

Forematerialer  gsc_filter_pipe_material 

Diameterenheder gsc_filter_diam_unit 

Kotekvaliteter gsc_level_val 

Anvendelse gsc_borehole_cur_use 

Indberettere gsc_report_type 

Brøndborer bor_wb  Beskrives nedenfor 

Brøndborerstatus bor_wbstatus 

Vandspejlstyper gsc_water_table_type 

Jordprøvetyper rock_sample_type Beskrives nedenfor 

Kildepladser wcat_gw_catch_area 

Pumpetyper wcat_ pump_type 

Målemetoder wcat_measuring_pump (Målemet. f. pumpekapacitet) 

Pejlerkategorier gsc_sounding_categories 

Pejlemetoder gsc_sounding_method 

Pejlepunkter gsc_sounding_point 

Pejlekvaliteter gsc_sounding_qual 

Sløjfningsårsager bor_cancel_code 

Boringsformål std00095 

STANDAT anvendelse std00234 

Indsatsområder wcat_ focus_area 
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Grundvandsoplande wcat_ ground_water_area 

Feltundersøgelsestyper survey_types 

Pejlerunder bor_sounding_rounds 

Kotesættere std00230 

Typer 

Fanebladet anvendes til at definere forskellige boringstyper. Afhængig af 
systemtypen vil fanebladet Lithologi (se beskrivelsen heraf) have forskelligt 
indhold. 

Kode Max. 6 tegn. Identifikation af boringstype. 

Type Max. 60 tegn. Navnet på boringstypen. 

Kort Navn Max. 20 tegn. Alternativt navn 

Systemtype Systemtype, vælg mellem Miljø eller Vandindvinding. 

Sort.Nr. Sorteringsnøgle for posterne i tabellen. 

Pakkematerialer 

Fanebladet Pakkematerialer anvendes til at beskrive de pakningstyper, der 
anvendes i en boring, f.eks. lergranulat, bentonit. 

Pakning Max. 6 tegn. Kode for pakning. 

Navn Max. 60 tegn. Navnet på pakningen. 

Kort Navn Max. 20 tegn. Alternativt navn. 

Bitmap Klik på knappen Bitmap og vælg fra oversigten over de 
symboler, der kan anvendes i borejournalen. 

Sort Nr. Sorteringsnr. 

Filnavn Navnet på den valgte bitmapfil (*.BMP). Max. 30 tegn. 

Brøndborer 

Fanebladet Brøndborer anvendes til at definition af de brøndborerfirmaer, 
der har udført boringer. Brøndborer firmaerne skal først registreres i 
GeoEnvirons adressedatabase. 

BB-id Max. 18 tegn, Identifikation af brøndborer 

Navn Ved klik på knappen Navn vises listen over adressater i 
adressedatabasen og der vælges herfra. 

Status Status for brøndborerfirma, f.eks. aktiv, ophørt, etc. 

Startdato Etableringsdato for virksomhed, dd.mm.åååå. 

Slutdato Dato for ophør af virksomhed, dd.mm.åååå 
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Jordprøvetyper 

Fanebladet Jordprøvetyper anvendes til at definere typen af de jordprøver, 
der beskrives i boringen. 

Prøvetype Max. 6 tegn. Kode for jordprøve 

Navn Max. 60 tegn. Prøvetypens navn. 

Kort navn Max. 20 tegn. Alternativt navn 

Bitmap Klik på knappen Bitmap og vælg fra oversigten over 
symboler, der kan bruges i borejournalen. 

Sort. Nr. Sorteringsnøgle. 

Filnavn Navnet på den valgte bitmapfil (*.BMP). Max. 30 tegn. 
Selve symbolet vises yderst til højre i datavinduet. 

Stamdata tabeller under hovedområdet Geologi 

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

Fane Tabelnavn Evt. bemærkninger 

Biostratigrafi gsc_bio_str 

Kvalitet af Biostratigrafi gsc_bio_val 

Kronostratigrafi gsc_chrono_str 

Kvalitet af Kronostratigrafi gsc_chrono_val 

Klima Stratigrafi (Alder) gsc_climate_str 

Kvalitet af Klima Str. gsc_climate_val 

Lithostratigrafi gsc_lithostr 

Kvalitet af Lithostr. gsc_litho_val 

Dannelsesmiljø gsc_environ 

Kvalitet af Dannelsesmiljø gsc_geol_env_val 

DGU Bjergartsymboler gsc_symbol Beskrives nedenfor 

Tolket symbol gsc_intp_symbol 

Bjergart gsc_soil 

Bjergart, Trivialnavn gsc_soil_trivial_name 

Bjergartsklassifikation gsc_soil_classi 

Bikomponenter gsc_minor_soil Anvendes ikke pt. 

Blandingskoder gsc_mixture Anvendes ikke pt. 

Kalkholdighed gsc_calcareous 

Farvekoder gsc_colour  Bjergarternes farve på lithologifanen 

Farveskala gsc_colour_mix Beskrives nedenfor 
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Hårdhed gsc_hardness 

Diagenese, Matrix gsc_diagen_matrix 

Generel Diagenese gsc_general_diag 

Mineraler gsc_mineral Anvendes ikke pt. 

Struktur gsc_structure 

Textur gsc_texture 

Analyse Type gsc_analysis_type Beskrives nedenfor 

DGU Bjergartssymboler 

Fanebladet DGU Bjergartssymboler indeholder de officielle bjergarts-
navne med tilhørende farver, der er benyttet i GEUS borebeskrivelser og 
som bl.a. fremgår af Cirkeldiagramkortene. Ønskes andre farvekoder kan 
disse defineres i fanebladet Farveskala. 

Kode Max. 6 tegn, koden for bjergartssymbolet 

Navn Max. 60 tegn, bjergartens navn 

Kort navn Max. 20 tegn, alternativt navn 

Sort. Nr.  Sorteringsnøgle, heltal  

Farve nr. Reference til symbolets farve (valgt fra tabellen 
gsc_colour_mix). Klik på knappen Farve. nr. for liste. 

Bitmap Foruden en farve, kan der tilknyttes en sort/hvid 
bitmap til symbolet, således at dette også kan vises i 
sort/hvid på boreprofil og i borejournalen. 

Filnavn Max. 120 tegn. Sti til tilhørende bitmapfil. 

Farveskala 

Fanebladet Farveskala anvendes til at definere de farver, der anvendes i 
tilknytning til bjergartssymbolerne, beskrevet ovenfor. 

Kode Max. 6 tegn. Nummeret på den farve (farveblyant), der 
anvendes hos GEUS. 

Navn Max. 60 tegn. Betegnelse på farven. 

Kort navn Max. 20 tegn. Alternativ betegnelse 

Sort. Nr. Sorteringsnøgle, heltal. 

Rød RGB farvekode for mængden af rød i farven, interval 
0-100. 

Grøn RGB farvekode for mængden af grøn i farven, interval 
0-100. 

Blå RGB farvekode for mængden af blå i farven, interval 
0-100. 
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Analyse Type 

Fanebladet 'Analyse Type' anvendes til at registrere de analysetyper, der 
anvendes ved jordprøve registrering samt på fanen Målinger, hvor de 
efterfølgende kan ses som grafer på borejournalen. 

Kode Max. 6 tegn. Kode for analysetype. 

Analyse Max. 60 tegn. Betegnelse for typen. 

Kort navn Max. 20 tegn. Alternativt navn. 

Sort. Nr. Sorteringsnøgle, heltal. 

Plot skala Definition af skala for plot af parameteren, lineær eller 
logaritmisk. 

Max. plottet værdi Heltal. Den maksimalt tilladelige værdi på skalaen. 

Plotsymbol Plotsymbol for målepunkter, vælges fra liste. 

Stamdata for modulet Prøve/Analyse 

Stamdata for modulet Prøve/Analyse kaldes via menupunktet 
Stamdata|Prøve/Analyse.  

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

Fane Tabelnavn   Evt. bemærkninger 

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 
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Smag std00110  Beskrives nedenfor 

Klarhed std00111  Beskrives nedenfor 

Parameterenheder analysis_parameters Se afsnittet 'Fanen Analyser, over-
   sigt' for modulet Prøve/Analyse 

Analyseprogrammer analysis_program Se afsnit. 'Registrering af Analyse-
   resultater' for mod. Prøve/Analyse 

Omregningsfaktorer gsc_unit_to_unit  

Tilsynsprogrammer std00131  

Omprøvestatus  std00210   

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_groupselm_groupselm_groupselm_groups som kan redigeres på fanebladet Stofgrup-
per er ikke en tabel der anvendes i GeoEnviron. Tabellen er derimod lavet 
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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. 

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 2Opgave 2Opgave 2Opgave 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 Kontakter i 
modulet Råstofgrave. 

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: 

• Vælg den pågældende lokalitet i modulet Råstofgrave. 
• 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 
feltundersøgelsen i feltet Undersøgelse). 

• Skriv et navn på fotoet i feltet Foto. 
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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 mappe-
strukturen 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 lokalitets-
tilknytningen, 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 basismanua-
len, under afsnittet Hjælpeværktøjerne ⇒ Fotos.   

Kildehenvisninger 

I hjælpeværktøjet Kildehenvisninger har du mulighed for at henvise til 
litteraturkilder, der er relevante for den enkelte lokalitet/råstofgrav.  

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 Råstofgrave. 
• Vælg herefter Kildehenvisninger med menupunktet 'Dokumentation 

Litteraturkilder pr lokalitet' eller ved hjælp af knappen på værktøjs-
linien.  

• 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 kilde-
henvisning 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 CCttrrll++pp, 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 skær-
men, som indeholder udskrivningsvalg 
for de forskellige faner modulet inde-
holder. Ved valg af en af disse faner 
udskrives der grundoplysninger om 
lokaliteten, boringen 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, udskri-
ves de viste poster på fanen (uden 
en yderligere bekræftelse). Ud-
skrivning af en kodeliste kan dog 
også foretages via Udskriv knap-
pen, som findes i alle listbokse. 

Rapportudskrivning 

Når du vælger udskrivning i en rapport, vises et 
vindue svarende til dette. Generering og udskriv-
ning 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 
Råstofindvinding. 

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 til-
godese 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. 

Øverst i rapportvin-
duerne er der et 
antal kodefelter, der 
definerer rapporten, 
plus et referencefelt, 
der automatisk bliver 
udfyldt med login 
navnet. Yderst til høj-
re sidder Hent-knap-
pen. Når den aktive-
res, hentes de valgte 
data fra databasen, 
hvorefter rapporten 
genereres og vises i 
det store felt, rap-
portvisningsfeltet, ne-
denunder.  

 

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. 

Kodefelter Referencefelt Hent-knap 

Rapportvis-
ningsfeltet 
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Rapporternes kodefelter 

Før vi går videre til at kikke på de enkelte rapporter, lad os da lige se lidt 
nærmere på rapporternes kodefelter. 

Kodefelternes funktion er at definere en afgrænsning af det der hentes i 
databasen. Så udfyldes et kodefelt ikke, betyder det at dette felt ikke virker 
som filter i forhold til, hvad der hentes i databasen. 

Kodefelterne optræder enten selvstændigt eller som kodefeltpar hvormed 
du sætter et interval.  

Når kodefelter optræder parvis gælder følgende regler: 

• Udfylder du kun det første kodefelt, hentes kun den eller de poster 
med denne kode i databasen.  

• Udfylder du kun det sidste kodefelt, hentes alle poster op til og med 
denne kode i databasen. 

• Udfylder du begge kodefelter, hentes de poster med disse to koder 
plus alle dem imellem i databasen. Her sætter du altså et interval. 

• Udfylder du ingen af kodefelterne, hentes alle poster i databasen, der 
matcher rapportens udvælgelseskriterier. Men en del rapporter kræver 
at mindst et af felterne udfyldes for at den kan hente data. Så da vil du 
få dette at vide når du klikker på Hent-knappen. 

På billedet herunder kan du se de kodefelter, du støder på i rapporterne. 

 

I de to kodefelter Boringsnr. og Parameter vælger du en lokalitet fra 
listboksen, der dukker frem når du klikker på knappen (- du kan også 
bare indtaste indholdet i det hvide kodefelt, hvis du kan huske lokalitetens 
id-nummer). 

I felterne Prøvetagningsdato kan du angive et tidsinterval ved angivelse af 
to datoer - en i hvert felt. 

Referencefeltet, der udfyldes automatisk med login navnet, har ikke den 
store betydning. Indholdet heri bliver blot skrevet i den øverste del af 
rapporten. Feltet kan evt. bruges til andre informationer. 

Når du har udfyldt felterne, klikker du på Hent-knappen. Rapporten gene-
reres nu. Det kan godt tage lidt tid, hvis der er mange oplysninger, der 
skal behandles. 
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Rapporter, der kaldes fra modulet 

Rapporten: Udvalgte råstofgrave, boringer 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 (råstofgrave, 
boringer eller prøver), der blev fundet ved søgningen.  

Før udskrift via -knappen i programmets værktøjslinie giver denne 
rapport mulighed for at tilføje en overskrift. 

 

Når dataindholdet i rapporten 'Udvalgte boringer' eksporteres som kildefil 
f.eks. til brevfletning, så overføres x- og y-koordinater for boringen også 
til kildefilen. Hvis der er registreret flere koordinatsæt pr. boring, så skal 
det defineres for hvilket kortblad-Id, x- og y-koordinater for boringen 
ønskes overført til kildefilen ved eksport. Det defineres på fanen 'Fælles 
opsætning' under menupunktet 'System Adm.|Opsætning| System-
opsætning'. Her kan angives f.eks. værdien U32 for gruppen Geoview og 
nøglen default_map_id. 
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Rapporter i menuen Rapporter 

Rapporter udarbejdes i samarbejde med brugerne. Der er indtil nu ikke 
defineret rapporter specielt til modulområdet Råstofindvinding. 

Men følgende rapporter der er defineret til modulområdet Vandindvinding 
kan også være relevante for modulområdet Råstofindvinding: 

• Rapporten 'Analyseparameter pr. boring' 
• Rapporten 'Analyser pr. boring' 
• Rapporten 'Analyser pr. dag' 

 
Disse 3 rapporter, der alle er at finde under menuoverskriften Rapporter| 
Vandindvinding, beskrives nærmere herunder. 

Rapporten: Analyseparameter pr. boring 

Rapporten 'Analyseparameter pr. boring' oplister alle analyser med en 
bestemt parameter, der er registreret i forbindelse med en angiven 
boring, men evt. kun indenfor en anført periode: 

For hver analyseparameter udskrives følgende data fra modulet Prøve/Analyse: 

Filter  - fra modulets hoveddata vindue 
Prøvetagningsdato  - fra modulets hoveddata vindue 
Attr. (Attribut), Mængde og Enhed  - fra fanebladet: Analyser 
Filtrering og Analysested  - fra fanebladet: Analyser 

Angiv borings nr., filter nr. og parameter (alle evt. via listboks), samt evt. 
prøvetagnings start- og slutdatoer. Klik herefter på Hent-knappen. 
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Rapporten: Analyser pr. boring 

Rapporten 'Analyser pr. Boring' oplister alle prøver og analyser, der er 
registreret i tilknytning til en boring, evt. blot indenfor en anført periode.  

Angiv boringsnr., filter (begge evt. via listboks) samt evt. prøvetagnings 
start- og slutdatoer. Klik herefter på Hent-knappen. 

 
For hver prøve udskrives følgende data fra modulet Prøve/Analyse: 

Prøvenr., Prøvedato og Filter (Indtag) - fra modulets hoveddata vindue 
Formål og Laboratorium kode & navn - fra modulets hoveddata vindue 

For hver analyseparameter udskrives følgende data fra modulet Prøve/Analyse: 

Laboratorium kode - fra fanebladet: Analyser 
Parameter kode og navn  - fra fanebladet: Analyser 
Attr. (Attribut), Mængde og Enhed  - fra fanebladet: Analyser 
Metode, Filtrering og Analysested  - fra fanebladet: Analyser 

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 konver-
teret 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) - fra modulets hoveddata vindue 
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Formål og Boringsnr. - fra modulets hoveddata vindue 
Lokalitets Id og navn - fra modulets hoveddata vindue 
Laboratorium kode og navn - fra modulets hoveddata vindue 

For hver analyseparameter udskrives følgende data fra modulet Prøve/Analyse: 

Laboratorium kode - fra fanebladet: Analyser 
Parameter kode og navn  - fra fanebladet: Analyser 
Attr. (Attribut), Mængde og Enhed  - fra fanebladet: Analyser 
Metode og Oprettet af (brugernavn) - fra fanebladet: Analyser 
Filtrering og Analysested  - fra fanebladet: Analyser 

Angiv oprettelsesdato og klik herefter på Hent-knappen. 
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Modulområdets specielle funktioner 

 
I dette kapitel vil vi se på nogle funktioner, som er specielle for modul-
området.   

Specialvinduerne for boringer 

Borejournal vinduet 

Et vindue, der viser en borejournal for den pågældende boring, kan 
kaldes ved hjælp af denne knap , der er placeret ude til højre 
nederst i hoveddata vinduet i modulet Boring:  

 
Forudsætninger for borejournalen 

For at dette vindue viser noget skal der være registreret en terrænkote for 
boringen i hoveddata vinduet, og for at en boreprofil kan vises skal der 
være registreret mindst ét lithologisk lag under fanen Geologi|Lithologi: 

Lithologi-fanen for den boring hvis borejournal vises på billedet ovenfor. 

 



     GeoEnviron 7.5  Modulområdets specielle funktioner 

1. udgave, juli 2012     ----    105105105105    ----    

Som det fremgår af de 2 billeder er borejournal vinduet i vidt omfang en 
grafisk repræsentation af de data, der er registreret på fanen Lithologi. 
Læg i øvrigt her mærke til, at kolonnen Jordartsbeskrivelse både viser 
navnet på den valgte DguSymbol kode for laget plus den beskrivelse af 
laget, der kan tilføjes på Lithologi-fanen.  

Under boreprofil kolonnen Forsøgsresultater vises herudover de analyse-
typers målingerne, der er registreret under fanen Geologi|Målinger:  

I borejournalens plot indtegnes også grundvandsspejlet for den seneste 
pejling (registreret på fanen Pejlinger i modulet Boring). Grundvands-
spejlet (GVS) angives i standardindstillingen med dato for pejlingen, en 
tyk streg (som indikerer niveauet) samt en stiplet streg nedenunder. 

 

Fanen Målinger for den boring hvis boringsjournal vises på billedet ovenfor. (Kun målinger 
for en analysetype vises ad gangen i den højre side af fanen). 
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Nederst i borejournal vinduet vises endnu en række data: 

Det eneste der ikke bliver indskrevet automatisk nederst i Borejournalen er 
Signaturer, bilag nr., men det kan tilføjes under vinduets indstillinger. Hvor 
disse data kommer fra og hvordan de kan ændres vil vi se nærmere på. 

Højrekliks-menuen i borejournal vinduet 

Når du højreklikker i borejournal vinduet vises en menu 
med forskellige menupunkter. Med menupunktet 'Opr. 
størrelse' kan du genetablere vinduets oprindelige 
størrelse hvis du har formindsket vinduet ved at trække i 
dets kanter. Og med menupunkterne Udskriv og 'Gem 
billede' kan du henholdsvis udskrive borejournalen på printer og gemme 
borejournalen som et EMF-billede (Extended Windows Metafile format). 

Menupunktet Indstillinger åbner et selvstændigt vindue hvori du kan lave 
forskellige indstillinger af grundlaget for borejournalen. På de 5 faner i 
dette vindue vises automatisk forskellige data. Hvor disse data kommer fra 
skal vi se på lige om lidt. Men først lige lidt om knapperne Anvend og 
Gem i vinduet. For de viste data på fanerne kan ændres. 

 knappen: Når denne knap aktiveres, lukkes indstillingsvinduet og 
evt. ændringer af data i vinduet overføres og vises i borejournal vinduet. 
Men disse ændringer bevares kun så længe borejournal vinduet er åbent.   

 knappen: For enden af navnet på en række af fanernes felter er der 
tilføjet et *-tegn. Det betyder at data i disse felter kan gemmes med Gem 
knappen. Data gemmes lokalt på klient-maskinen i Windows systemets 
registreringsdatabase. Når der er gemt noget her, indlæses disse indstil-
linger i programmet hver gang borejournal vinduet åbnes.  
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Så længe der ikke er gemt data i Windows registreringsdatabasen 
indlæses data i de *-markerede felter fra de steder der er angivet i den 
følgende gennemgang af de 5 indstillingsfaner:   

Fanen Generelt: Filsti for bitmap 
angiver sti til mappen hvor en 
firmalogo bitmapfil er placeret. 
Bitmap for firmalogo er navnet på 
bitmapfilen (uden angivelse af 
.bmp) for henholdsvis skærm-
visning og udprintning. Firmanavn 
kan udfyldes med firmanavn. 
Firmaadresse kan udfyldes med 
firmaadresse. (Firmaadresse2) kan 
udfyldes med mere info om 
firmaadresse, etc. Alle disse data 
vises nederst til venstre i 
borejournalen. 

Sprogkode her vælges sproget for menuen og vinduet (næste gang det 
åbnes) - enten DEN, GBR eller ESP for dansk, engelsk eller spansk. 
Sidehøjde (8 el. 10 enheder) angiver antallet af enheder der vises pr. side. 
Antal sider (1 til 9) angiver antallet af sider, som borejournalen vil blive 
printet på. Dette tal influerer dog også på visningen i vinduet - et for lavt 
tal vil fladtrykke og forvrænge tekst og den grafiske visning. 

Fanen Profiler: På de 4 øverste 
linier kan grafisk- og tekstmæssig 
visning samt undermapper med 
bitmap symboler for skærm og 
printer defineres for de 4 områder 
Geoteknik, Prøver, Pakning og 
Filtre.  

På de 2 nederste linier defineres 
stien til den mappe, hvorunder de 
angivne undermapper fra de 3 
øverste linier er beliggende. Er der 
angivet Lokal bitmapfilsti anven-
des den. Hvis ikke anvendes i 
stedet stien fra feltet Standard bitmapfilsti. Dette felt udfyldes automatisk 
med filstien angivet for gruppen bore_journal og nøglen symbol_path på 
fanen 'Fælles opsætning' under menupunktet 'System Adm.|Opsætning| 
Systemopsætning'. 
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Fanen Symboler: På denne fane 
vises de analysetyper, der er regi-
streret målinger for under fanen 
Geologi|Målinger. Fanen gør det 
muligt at ændre form- og farve-
visningen af de forskellige ana-
lysetypers måleresultater. 

Fanen Marginer: På denne fane 
kan du definere en eller flere 
printere, som du vil udskrive på, 
samt disse printeres mindste 
margin.   

Dette er nødvendige for at kunne 
udskrive borejournalen. Den er 
nemlig lavet i et andet program-
meringsværktøj end resten af 
GeoEnviron. Et printernavn skal 
være identisk med navnet på en 
Windows printerdriver. 

Fanen Tekster: Sag udfyldes 
automatisk fra feltet 'Sagsnr., 
rapport' på fanen Boredata, 
Boring er Boringsnr. fra 
hoveddata vinduet, Sagsbeh. er 
'Tolket af' fra fanen Boredata, 
Signatur udfyldes ikke automatisk. 
Kote er Terrænkote fra hoveddata 
vinduet, Metode er Boremetode 
fra fanen Boreteknik|Teknik.  

Bilag er Bilagsnr. fra fanen 
Boredata, Borer er brøndborer 
koden fra fanen Boredata, Dato 
hentes fra 'I drift fra' fra hoveddata vinduet, Vand er seneste 'GVS kote' fra 
fanen Pejlinger og Dato (2) er seneste pejledato fra fanen Pejlinger - 
denne dato vises som angivelse af grundvandsspejl i borejournal vinduet. 
Dette felt kan i øvrigt også indeholde en kort tekst - f.eks. GVS eller lign.  

Feltet Note henter data fra feltet Bemærkning i hoveddata vinduet. 

Navn, Adresse og Postadr udfyldes automatisk med data fra disse felter 
på fanen Boredata.   
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Vinduet Boreprofil 

Et vindue, der viser en boreprofil for den pågældende boring, kan kaldes 
ved hjælp af denne knap , der er placeret ude til højre nederst i 
hoveddata vinduet i modulet Boring:  

 

Højrekliks-menuen i boreprofil vinduet 

Når du højreklikker i boreprofil 
vinduet vises en menu med 
forskellige menupunkter. Med 
Menupunktet Indstillinger åbner 
et selvstændigt vindue hvori du 
kan lave forskellige indstillinger 
af grundlaget for boreprofilen. 

OBS! Dette vindue og dets 
faciliteter mangler desværre 
endnu at blive dokumenteret. 
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Grafisk visning af data 

Udvalgte parameter data kan vises som en tidsserie i et grafisk vindue ved 
at trykke på -knappen, der findes på de tre faner Analyser, Indtag og 
Prøvepumpninger under hovedfanen Arrangement i modulet Boring. 

Det grafiske vindue som åbnes via graf-knappen på fanerne Indtag og 
Prøvepumpninger (under fanebladet Boreteknik), viser ændringer i 
grundvandsspejlet for et indtag evt. under prøvepumpning. 

OBS! Dette vindue mangler imidlertid endnu at blive dokumenteret. 

Vinduet parameterplot  

Det grafiske vindue, som du kan vælge via -knappen til højre for en 
parameter på fanen Analyser i modulet Boring, viser de registrerede 
analyseresultater for analyserede parametre som en tidsserie. Dette 
parameterplot kan med fordel benyttes til visualisering af analyseresultater 
for grundvandsprøver for boringsindtag, der moniteres over en periode. 

Som standard vises hver parameter med forskellig skala, beregnet ud fra 
en fælles vandret grænseværdi linie; det betyder at parametre med vidt 
forskellige værdier og grænseværdier kan vises i det samme plot. Men det 
er muligt at fravælge visningen af linien med grænseværdien og samtidig 
vælge, at alle data skal vises i samme skala.  

Begge disse indstillinger foretages ved at højreklikke i plotvinduet og 
vælge Indstillinger i menuen. I vinduet Indstillinger fjernes hakket i feltet 
'Vis grænseværdi' og/eller der tilføjes et hak i feltet 'Vis i samme skala'. 
Begge disse indstillinger kan - sammen med de andre *-markerede 
indstillinger - gemmes som en ny standard indstilling: 
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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 Alt+h 
 Gem-knappen:  Alt+e 
 Indsæt-knappen:  Alt+i 
 Slet-knappen:  Alt+s 
 Indkreds-knappen:  Alt+k 
 Søg-knappen:  Alt+g 
  Hent i søgetilstand Enter (↵↵↵↵) el. Alt+h 
  Afbryd søgetilstand Esc 
 
Oversigtsvinduet 
 Vis oversigtsvinduet (kun i hoveddata vinduet) Alt+u 
 I oversigtsvinduet: 
  En post ned og op Piletasterne ↓↓↓↓    & & & & ↑↑↑↑    
  En side (vinduesvisning) ned Page Down 
  En side (vinduesvisning) op Page Up 
  Til første post Ctrl+Home 
  Til sidste post Ctrl+End 
  Sortering (� el. �) på kolonne 1-5  Skift+F1�F5 
  Til poster der starter med (i aktiv kolonne) Bogstav el. tal 
  Tilbage til hoveddata vinduet Mellemrumstasten
  
I alle modulvinduer 
 Genindlæs hovedpost fra databasen Funktionstasten F5 
 
Kodefelter og listbokse 
 Vis listboks for aktivt kodefelt Alt+l 
 I listbokse: 
  En post ned og op Piletasterne ↓↓↓↓    & & & & ↑↑↑↑    
  En side (vinduesvisning) ned Page Down 
  En side (vinduesvisning) op Page Up 
  Til første post Ctrl+Home 
  Til sidste post Ctrl+End 
  Sortering (� el. �) på kolonne 1-5  Skift+F1�F5 
  Til poster der starter med (i aktiv kolonne) Bogstav el. tal 
  Vælg post Enter (↵↵↵↵)  

Rulleliste kodefelter 
 Når markøren står i feltet: 
  Næste og Forrige valgmulighed Piletasterne ↓↓↓↓    &&&&    ↑↑↑↑    
  Vælg og hop til næste felt Tab-tasten 
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Navigering i vinduer 
 Til næste datafelt Tab-tasten 
 Til forrige datafelt Skift+Tab 
 Vælg faneblade (evt. x2 ved flere niveauer) Ctrl+f 
 Næste faneblad Piletasten →→→→ 
 Forrige faneblad Piletasten ←←←← 
 Skift til næste åbne vindue Ctrl+Tab 
 
Menuvalg 
 Aktiver menuen (et enkelt tryk på) Alt-tasten 
 Efterfølgende: 
  Næste menu eller ind i undermenu Piletasten →→→→    
  Forrige menu eller ud af undermenu Piletasten ←←←← 
  Ned i menu Piletasten ↓↓↓↓ 
  Op i menu Piletasten ↑↑↑↑ 
  Vælg menupunkt Enter (↵↵↵↵) 
  Ud af menu igen (deaktiver) Alt-tasten 
 
Kopiering af tekst eller tal 
 Når tekst eller tal er markeret: 
  Kopier Ctrl+c    
  Klip Ctrl+x    
 Sæt ind (hvor markøren står) Ctrl+v    
 
GeoView Kortvinduet 
 Når ’Vælg’ funktionen er valgt: 
  Indsæt punkt på kortet  i+museklik    
  Flyt punkt på kortet  f+museklik    
  Fjern punkt fra kortet  s+museklik
  Hop til punktets reg. data i modul Ctrl+museklik    
 
Diverse 
 Udskriv (aktivt datavindue m.m.) på printer Ctrl+p 
 Kald kontekst-sensitiv hjælp Funktionstasten F1 
 Luk aktivt vindue Ctrl+F4 
 Afslut programmet Alt+F4 
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