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Program 

•Formiddag 
• Præsentation 
• Borearkivet og 

Databasens 
historik 

• Jupiters ajourføringsdel 
• Stedfæstelsesmodul 

• Eftermiddag 
• Jupiter Opslag 
• SQL søgning 
• Afslutning 



Dato: 

Kursusvurdering 

JUPITERKURSUS 
November 2001 

Navn/deltager: 

Kursusmaterialet: 
Hvor let forståeligt er kursusmaterialet: ____ ___ _ 

Hvor anvendeligt vil kursusmaterialet blive at arbejde 
med på arbejdspladsen: _ ____________ _ 

Undervisningen: 
Præsenteres stoffet forståeligt: _ __________ _ 

Fik du besvaret dine spørgsmål: __________ _ 

Forslag til forbedringer: __________ ___ _ 

Kurset: Opfyldte kurset dine forventninger? 

Retur til: Anne Vibeke Jakobsen 



1 Historik 

2 Jupiters Ajourføringsdel 

3 Stedfæstelsesmodul 

4 Jupiters opslag og SQL 

5 Diverse 



14. maj 2001 

Borearkivet 

I efteråret 1926 blev der ved DGU oprettet en ny afdeling. Borearkivet. Afdelingens oprettelse var 
en naturlig konsekvens af en bestemmelse i vandforsyningsloven fra samme år om indberetnings-pligt 
af oplysninger om boringer efter vand. Den omtalte lov var "Lov om Vandforsyningsanlæg" (lov 
nr.54 af31/3-1926). hvori det bestemmes at: "ved udførelsen af boringer, der anbringes i 
vandindvindingsøjemed, skal den, der lader boringen udføre, til DGU indsende meddelelse om 
boringens beliggenhed, de forefundne jordlag, vandstanden og resultatet af afholdte prøvepump
ninger". 

Bekendtgørelse nr. 524 af26/9- 1973 af lov om vandforsyning (baseret på lov. Nr. 169 af 18/4 -
1969 om vandforsyning med de ændringer, der følger af lov nr. 3 73 af 13/6-1973) bestemmer i Kap. 
III. Stk. 3: "Inden 3 måneder efter udførelsen af en boring efter vand skal den, der forestår 
udførelsen, til DGU indsende meddelelse om boringens_beliggenhed og dens indretning i hovedtræk, 
de forfundne jordlag, vandstanden og resultatet af afholdte prøvepumpninger samt prøver af de 
gennemborede jordlag". 

Samme bekendtgørelse angiver i Kap II A, Planlægning: "Amtsrådet iværksætter med bistand af 
kommunalbestyrelserne undersøgelser over de vandmængder, der vil være til rådighed for 
kommunernes vandforsyning. På grundlag herafudarbejder amtsrådet planer for den fremtidige 
vandforsyning inden for amtskommunens område under hensynstagen til den igangværende eller 
forventede udvikling." Dette krav om planlægning førte til krav om hydrogeologisk kortlægning. 
Indberetningspligten for vandforsyningsboringer blev uddybet og skærpet (i forbindelse med "Lov 

om vandforsyning m.v." af8/6 - 1978) i "Bekendtgørelse om udførelse af boringer efter grundvand" 
af 4/1 -1980 og i "Cirkulære om udførelse af boringer efter grundvand m.v." af25/2-1980 (begge 
trådt i kraft 1/9-1980). Heri angives hvilke typer oplysninger, det anses for relevant og praktisk 
muligt at indsamle ved en borings udførelse. Den er senere blevet fulgt op i nyere vandforsynings
love. 

I "Lov om efterforskning og indvinding af råstoffer i Kongeriget Danmarks undergrund"(først 
udstedt 19/2-1932, fornyet 8/5-1950) bestemmes, at alle boringer - d.v.s. "dybdeboringer" -
indenfor lovens område skal indberettes til og følges af DGU, som har ret til alle oplysninger, 
udtagning af prøver m.v .. Bestemmelsen dækker altså boringer efter sah, olie,~ og o.a. råstoffer, 
som indtil 1932 ikke var indvundet i Danmark, men ikke traditionelle råstofboringer efter ler, sand 
grus, kaolin, bnmkul o.l" 

Ved justitsministeriel bekendtgørelse af 13/8-1939 bestemtes det, at boreentreprenøren er pligtig 
til at indsende alle oplysninger om udførte gasboringer til DGU. 

Der blev i årene fra 1941 - 1950 udført et meget stort antal boringer efter naturgas ( 656 i Jupiter 
3/5-2001) i området Frederikshavn - Strandby, hvor gassen optræder i marine, interglaciale af
lejringer (Skærumhede-serien). Ved Justitsministeriets bekendtgørelse af 17/6-1943 blev det pålagt 
boreentreprenøren efter borearbejdets afslutning at indsende oplysninger om gennemborede lag, 
gasføring, vandføring m.v. samt - om muligt - prøver af jordlagene til DGU. Indberetningspligten 
blev altså i denne bekendtgørelse - på DGU' s foranledning - pålagt boreentreprenøren, en ordning, 
der først blev indført for vandboringernes vedkommende i 1973. 



For råstofboringer har der siden 1/7· l 978 ("Lov om råstoffer" af 8/6 1977) eksisteret 
indberetningspligt til DGU I GEUS. Senere er denne indberetningspligt udbygget i loven af 6/6· 1991 . 
Der er pr. 3/5-2001 13236 boringer i Jupiter. 

Der blev allerede i årene efter 1. verdenskrig og især i perioden 1941-1949 og 1958-1963 foretaget 
en lang række systematiske boringer efter brunkul ( ca. 16000, heraf 12314 i Jupiter 3/5-2001, hvoraf 
DGU har udført over 10.000), som er indgået i Borearkivet. 

Geotekniske boringer er ikke indberetningspligtige til DGU / GEUS og har aldrig været det. Ikke 
desto mindre har en række firmaer frivilligt indsendt boreprofiler, situationsplaner, undertiden 
prøvemateriale til Borearkivet. I en del tilfælde skyldes det et direkte samarbejde mellem Geoteknisk 
Institut og DGU / GEUS om større anlægsarbejder (f.eks. Storebælt, Københavns City tunnelbane, 
Saltholm og Øresund). Pr. 3/5-2001 var der 48553 geotekniske boringer i Jupiter. 

Videnskabelige boringer, udført afDGU's tidligere boresektion for DGU's afdelinger, indgår 
sammen med frivilligt indsendte boringer fra bl.a. universiteterne i Borearkivets materiale. (andre ex. 
er Carlsbergboringen i Grøndalsengen, Nyholm-boringen og Faxe-boringen). 

Borearkivet indeholder oplysninger om nogle hundrede (388 i Jupiter 3/5•2001) "dybdeboringer", 
primært DAPCo-boringer (1935-1959), men også nogle DUC- boringer, salt-, geotermi- og gas
lagerboringer. I undergrundsloven var det som angivet pålagt DAPCo pligt til at tilstille DGU op
lysninger om "dybdeboringerne" samt prøver af de gennemborede jordlag. De pågældende oplys
ninger omfatter forskellige borerapporter af såvel teknisk som geologisk art. Prøverne, heraf mange 
kerner, blev efter endt bearbejdelse afDAPCo, overgivet til DGU med pligt til opbevaring (i en vis 
årerække). Såvel rapporter som prøver indgik i Borearkivet, hvor de i lighed med andet boremate
riale blev registreret. 
Ud over "dybdeboringerne" (i alt 175 DAPCo--bor.) blev der udført og indberettet adskillige tusind 

(13183 i Jupiter 3/5-2001) mindre boringer, såkaldte shot holes. i forbindelse med seismiske 
undersøgelser, hvorfra Borearkivet ligeledes modtog inberetninger (målebordsblade med boringer og 
skudlinier, kotelister, profiler). Alt DAPCo-materialet overgik siden hen (1965) til Undergrunds
arkivet i PKV-afdelingen ligesom det indberettede materiale og prøver fra senere ''dybdeboringer". 
Detaljerede oplysninger om disse "dybdeboringer" findes i DGU's / GEUS's undergrundsarkiv og 
GEUS's database for undergrundsdata, SAMBA, men så godt som alle landboringer findes også- i 
beskåret form - i RECKU-, ZEUS- og JUPITER-baserne. 

Ud over disse boringstyper er der i de senere år tilgået Borearkivet mange forureningsundersøgel
sesboringer (4099 i Jupiter 3/5-2001 med formål L) og boringer i forbindelse med miljøhandlings
planerne (GRUMO- og LOOP- boringer). Pr. 3/5-2001 er der 5826 moniteringsboringer i Jupiter. 

Formålet med Borearkivet var - og er - gennem en systematisk indsamling, registrering, bearbej• 
delse og opbevaring af materiale om boringer - primært vandforsyningsboringer - at opbygge en så 
omfattende viden om de geologiske lags sammensætning, udbredelse og stratigrafi samt hydro
geologiske forhold som muligt. Denne opbyggede viden skal bruges i praktiske, samfundsrelevante 
og videnskabelige sammenhænge (herunder hydrogeologisk og råstofgeologisk kortlægning og 
kortlægning af de overfladenære geologiske lag, sagsbehandling, konsulenttjeneste, efterforskning, 
forureningssager m.v.). 
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Borearkivets registreringssystem er baseret på det tidligere Geodætiske Instituts atlasblad
inddeling (målestok 1 :40.000). Atlasbladene er forsynet med et internt nummersystem (1-248) og 
hver boring, der er registreret i Borearkivet, er forsynet med et arkiv-nr. (det såkaldte DGU-nr.) 
bestående afto tal: nummeret på atlasbladet, hvor boringen ligger, og boringens løbe-nr. på det 
pågældende atlasblad. Efter overgangen til 4cm-kort har DGU/OEUS måttet opretholde sin 
atlasblad-inddeling for at undgåatomnummerere over 100.000 boringer samt alle de arkivalier, der 
refererer til DOU-nummeret (ligesom mange DGU-nr. indgår i en række publikationer). Atlasblads
grænserne er overført til 4cm-kortene i kortarkivet, hvor boringerne og brøndene er indtegnede på de 
i alt 405 4cm-kort (1 :25.000) med en rød prik og løbe-nr" 

For nylig er de 3 delarkiver - originalarkivet, lokaliseringsarkivet og protokolarkive_t (manuelt 
rentegnede og farvelagte boreprofiler) - blevet sammenlagt til et arkiv. 
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Vejledning til ajourføringsdelen af Jupiter 

Dette er en kortfattet vej ledning i de mest gængse faciliteter i ajourføringsdelen af Jupiters 
Boringsdatabase i forbindelse med opslag/ søgning efter boringer. Registreringsprincipper mm. 
kan ses i manualen "Boringsdatabasen Jupiter, Registreringsvejledning til den administrative og 
Tekniske del", GEUS rapport nr. 1999/42. 

Er der spørgsmål til Jupiters ajourføringsdel eller til dataerne, er du altid velkommen til at spørge i 
Borearkivet eller Konsulenttjenesten. 

Dobbelt klik på Jupiter ikonet, skriv brugernavn og password og dobbeltkl ik herefter på ikonet 
Ajourføring. 

~] Jupiter a1ou1hmng 111!!1~ E3i 
file, Hiælp 

Bo,ingsDatabase J GrunaVand 1 DrikkeVand 1 Jupiter-Systemet J 

L _eiou,tør,ng ..... .l Brøndborere ... 

,Magasinkasser .. , I 
PC2eus ! mport... j 

PC2eus E,!!po,1 ... 1 

,igi Import .. . 

f ejledata import ... j 

I fanen BoringsOatabase, kl ikkes på feltet Ajourføring, herefter vises skærmbilJedet "Ajourføring 
af boringsdata" 

QGUN, - ådaslllad n Boiested ISkoøon Fyr F01m•I r Anvondefro I Op,ettet l2&09·199800-3H9 ,I F 
Slut dalo 115-06-1853 8omgsq,bc» i5To Kote I 23,00 811n<1,01or lukend! Rettet 131-10-2000 16!5133 ,1 piGR 

Mninittralivl J e01eteknlk l Pe,lnoei l PUff'9nroei l LlholoOI I Snallg,atl I s1-.ede boringe, I 

Navngvnr,gtty1tem jATLASBLAO .:.J LabtN1 f, 8og1t.-. jA Ml\tlol rr-::J r Fomollg Flj,Uel ha DIJUN1 I l17-10-2IDJO!U1:52 f/ ~ 
[ Senelte rettelse 

T olefon in<t>c,,ctning B01er0jlp011 I Lokol10cringul<cm<1 l o..,.,,c] Koordlnelor I 
]rdioretler (\),øe) MOB modlogot d MOBN1 Antal "4)1. bor"1gor 

n I r 
i rondboret 8rt ~dooe,J rv 88 Borlngrn1 PIIW!f mo,hget d 

1""4,rd .:.1 11 
8&dg.Firmo R.F,mo S~m R.F'rma B01ing1nr 

I .:.1 
Borestod 
1Sk4Qen F,111 

K~a1 W 801,ngm 

Komou-e Am. ~Eioi_lev___ Mot<kelnt 
1~, ..:.l -1eo- -..:J~. l ..:.l I 

------- - , 
801r,,oen .1,1,;hrt for Ad1one Po.IN, 8y ~---- r3 -1----
SJart dalo 

" Alla!!II på f em kø,t 

t\Cl<tblod jl318 1S0 .:.J 

f' U1mfGeog,litkt kOordinote, 

Alttand h• korlk.tr,lo< (mm) 

U~on• [32"'"'3 lS (0at) I 597140,3 

Y(No,d) I 64cn>I0,7 

Oatum jED50 .i] 
sµ dato r .Minod ukencl FOll1'fil 

1
1
&00-

1853 r D"Jj ukord n Kilde io-..:J KvoltoI li>"..:J Motodo lo""3 11 

~;::===~===~=======_= _= _= _==_ =_====::::~= -----:---== =-;.j 



Skærmbilledet er faneopdelt, således at der er en fane for Administrative data, Boretekniske data, 
Pejlinger, Pumpninger, Lithologi, Stratigrafi og Sløjfningsdata. 
Den administrati ve fane er underopdelt i en Telefonisk indberetnings fane (rent administrativt 
;kæn11billede til brug for Borearki vet), Borerapport, Lokaliseringsskema, Oiver e og Koordinater. 
De fleste administrative oplysninger fremgår af fanen "Borerapport". Koten fremg!r af 
'lokaliseringsskema fanen" 

Søgning 

F'or at søge en bestemt boring frem skal man ind i "fi lteret", som starter med at søge på det felt, 
narkøren står i. F.eks. ved søgning på DGU arkiv nr. placeres markøren i feltet "DGUnr". 

f 1Ucr k11lc11cr 

Kr~erier J SQL J Detaljer I 

label 
riterier 

j bor$boring$v EJ 
felt 
IDGUNR ..:J 
O_ger11tor 

I· 3 
'.!lærdi 

F[a 

tfyl kr~erie Fjern Fjern elle 

(lik på filteret I ?{li eller tryk F2. I venstre side af billedet kan man vælge søgekritelier. Da 
narkøren i Ajourføring står i "DGU arkiv nr." feltet er det dette nummer der er valgt. 
-fer vil vises, at "kritedet" er bor$boring.DGUNR =. Det vil sige, at det er DGU arkiv nr. der vil 
,live søgt på. 

vtan kan angive flere kriterier, man skal blot klikke på "Nyt krite1ier" imellem angivelserne. 

~år man har angivet sine kriterier klikkes på "OK", hvorefter man vender tilbage til 
1jourføringsskærmbilleder. 
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Feltbeskrivelser i Filterkriterier: 

l ''Tabel" vælges hvilke tabeller man vil søge i. Ved at klikke på pilen nedad vises alle 
mulighederne. Det er muligt at have kriterier fra forskellige tabeller på samme tid . Man skal blot 
klikke på "Nyt kri terie" mellem hver kriterie. 

I "Felt" bestemmes der, hvilke felter man vil søge på i den valgte Tabel. Det kan være en bestemt 
brøndborer, DGU arkiv nr., MOB. nr, dato eller andet. 
Man kan klikke på pilen nedad og mulighederne vises, eller man kan Fortryde og i ajourførings 
;kærmbil1edet placere markøren på det felt man vil søge på og trykke F2 igen. 

l "Operator" feltet angives om resultatet skal være Identisk med =, større end >=, mindre end <= 
:!nd felt kriteriet. >= kan f.eks. være nyttigt hvis man har en stribe DGUnr i rækkefølge, som man 
vil slå op. Så skriver man >= det mindste DGU nr. og klikker OK, derefter kan man bladre frem 

med piletasten G. 
=: Betyder at man vil søge på noget præcist, som f.eks. et bestemt DGU arkiv nr. 
> : Betyder at man vil søge på noget der er større end en given værdi . 
c:: : Betyder at man vil søge på noget der er mindre end en gi ven værdi . 
>= : Betyder at man vil søge på noget der er større end eller lig med en given værdi. 
<= : Betyder at man vil søge på noget der er mindre end eller lig med en given værdi. 
<> :Betyder, at det der står efter <> ikke må være der (dvs. skal være forskellig fra), f.eks. man 
;øger på et helt atlasblad uden Geotekniske boringer (formål <> G). Man kan kun søge på en ting 
1f gangen. Hvis det både er Geotekniske boringer og Shot hole, er man nødt til at "trække" 
;øgelinien ind to gange. 

is null : Betyder at feltet skal være tomt. 

is not null : Betyder at der skal stå noget i feltet. 

in : Her kan man vælge imellem flere ting, som adskilles med komma. F.eks. at der i formål må stå 
V,M. Dette skal skrives med komma imellem og skal skrives med store bogstaver. Der kan f.eks. 
)gså søges på en række atlasblade som 14, 18,24 (der skal ikke blanke imellem). 

Like : Betyder at det skal ligne. Det kan være adressen hvori der indgår vandværk, så kan man 
;krive %Vandværk%. Med procent tegnet har man lavet plads til at der kan stå noget både før og 
!fter vandværk. Det er ikke ligegyldigt om det er store eller små bogstaver, dvs. står det med store 
)ogstaver i boringsdatabasen, skal det også skrives med store bogstaver i søgningen. 

I "Værdi" skri ves den værdi, der skal søges efter i det fe lt, man har valgt. Er det et DGU arkiv nr., 
;krives nummeret, som tastes ind uden blanke mellemrum. 

:far man fået angivet nogle filterkriterier som man fortryder kan man klikke på det enkelte kriterier 
)g klikke på knappen "Fjern" eller "Fjern alle". 

i vis man igen vil have hele basen til rådighed, skal man gå ind i "Filter" og klikke på knappen 
'Fjern alle" kriterier og derefter klikke OK, så er der ingen betingelser sat og man ser igen det 
:ørste DGUnr. 1. lA i ajourføringsskærmbilledet. 
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Man kan altid se hvad der er sat af filterkriterier nederst i venstre hjørne. 

Nære boringer. 
Ønsker man at se hvilke boringer der ligger i nærheden af en given boring, søges boringen frem og 
derefter klikkes på :•:_ I 
Herefter fås en liste over de boringer der ligger indenfor en søgekvadrat af 500 meter. Man kan 
ændre på søge kvadraten, ved i felten at skrive en anden meter angivelse. 

rr• Rod;. ,51g llio B1m1111 1:!ie1P 
► ►I i>) ?{I r F I tro• ~ ' S,oot<vad'a tidclorrgdo (ml 

OGUN, S~dolo MOØN, )(,Utm V-Utm Al.und B I 81tk1,0tl0 Bttktivtt OomloProv11 80JHttd 

77. 29 01-01-1936 tr- 231 17 G 0 HINGE SIJHUSET BIIIGILDBMRO 

77. 241 lJ.12•1957 ~ 62Jll142 272 31.09 13·12·1997 T 0 N11~. OAPC011rCl'll 5h04 hele no. 904 
77, 242 13-12·1957 = !29870 623!1127 106 31,09 13-12,1957 T 0 N11lkol/Uld, OAPCO•p,ofil Shot hele no. C 905 --77. 243 14-12-1957 529612 62348115 411 19.2 14-12-1957 T O N11ok0Ylur1cl, DAPCO•pulfil Shot hele"° C 9æ 

77. 489 01·06•1966 e29969 623ll089 0 4.72 0 Hroe, ''M+•olicr'. 894 ____ 
77. 918 01-01-1967 - 30199. 623e068 231 13 B 0 t'NGE "HINDE SIJ81'0" 
n 976 20-04•1978 15:nøl 62315133 31 4 33 23-11-1964 G 0 Hingo. H'9' Slbad, Aglltdlø\ 

_]J 

Man kan udskrive denne liste ved at klikke på Filer og udskriv (husk at papiret skal være liggende). 

Registerblad 
Har man brug for at se hvilke boringer der er registreret på et givent atlasblad, søges en boring 
frem, som har det atlasbladnr. som man ønsker at se registerbladet på. Klik heref1 Reg.Bladl 
I registerbladet kan man bruge piletasterne for at bevæge sig op og ned i listen. 

Flyttede boringer 
l flyttede boringer listen kan man se en fortegnelse over boringer der er flyttet og til hvilket DGUnr. 

de er flyttet til. Klik på Flyttede boringer . [flyttedeboringer listen kan man bruge piletasterne for at 

bevæge sig op og ned i listen. 

Borerapport/Prøvebeskrivelserapport 
Man har mulighed for at udskri ve en prøvebeskrivelsesrappo1t ved først at søge den boring frem 
man ønsker udskrevet og derefter klikk~ 

Herefter får man et billede frem af boringen, og man kan printe borerapporten ud ved at klikke på 

I ~Erint I 
Ved at klikke på ikonet Opsætning får man en boks frem hvor man har mulighed for at ændre i 
borerapportens opsætning. 
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~J Sæl mdsllllmqe r fl~ El 

P: Lithologiske lag 
P' [Stratigafiske, lag 
P: Boreteknik 

Rapportenslæng·~ --.... 
1 1 Fyld siden 
1 Auto ..----
r- Målestok 11:100 

[

Boreteknik 
søjlen går fra 112.5% til 126,5% 

17 Lerspaerrer J;1 Stammer 
r Gruskastning 

OK Fortryd 

Lithologila,n-------,==== 

søjlebredde J 2~ I 
(.' Farve I Signatur 

P' Beskrivelser 

Stratigr arnalcrg ,;;;;;;;;;,;,,,~,---:~;;;;;~~ 
søjlebredde~ 

P' Dannelsesmiljø r Lithologi 
f7 4tf.lpi.:trcitig~ Il Kr~tratipri.:rf! 
J;1 Klimastratigrafi r:i Biostrp~graft 

Gendan opr, indst. 

Gem indstillinger 
,I: 

Ci I U S 

5cm man kan se har man her mulighed for at fravælge eller til føje ved at klikke flueben udfor de 
!nkelte punkter. 

faster i JupiterAjour 
}envejstast til felter: Alt + det bogstav, der er understreget i det ønskede felt. 

Et fel t tilbage: Shift + Tab 
}em : Ctrl + enter 
5øg (filter) : F2 
Felt-Liste : F3 
Dato : Ctrl + D 
Fortryd ændring : Ctrl + Z 

Slet : Shift + Ctrl + del 
Forrige boring : Ctrl + left f-

Næste boring : Ctrl + right ➔ 
Første boring: Shift + ctrl + left f

Sidste boring : Shift + ctrl + right ➔ 

Genlæs fra databasen : Ctrl + R 

å.Jt + V fo r at komme til knapperne med : Cirkeldiagram, Registerblad, Nære boringer og Flyttede 
)Oringer. 

Hjælp ti 1 det felt man står i : F l 
Luk programmet : Alt+ F4 

Udskrift af skærmbillede: Filer + Udskrjv + Indstillinger og vælg liggende, for at få hele 
;kærmbilledet med. 

~kift mellem fanerækker: 
~or at skifte mellem fanerækkerne i ajourføringsskærmbilledet, skal man stå i et felt i henholdsvis 
Z)YERSTE eller NEDERSTE fanerække. 
)ette gøres ved at vælge vilkårlig felt i den ønskede fanerække ved Alt + understreget bogstav i det 
~nskede felt. Derefter Alt + piletast, ti l højre eller venstre. 
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Navngivningssystem 
For at søge DGU arkiv nr. fra atlasblad navngivningssystemet frem, behøver man ikke sætte de 
rigtige mellemrum før og efter punktummet, da disse sættes automatisk. 
For at søge fra 32delsblok navngivningssystemet, behøver man ikke sætte de rigtige mellemrum før 
)g efter punktummet da disse sættes automatisk. 
For at søge fra UTM kvadrat navngivningssystemet skal der 4 nuller efter punktumet, eks. 
3829.00001. 

Kontrol 

Kontrol viser status for indtastningen af boringen og gælder for den administrative og tekniske del. 
P.t. er der ikke lavet noget kontrol felt for boringens lithologiske/stratigrafiske status. 

Kontrol 
t\ 
p 
r 

lJ 
l 
R 

Tekst 
Indtastet admini strativt 
Telefonisk indberettet 
Indtastet administrativt/teknisk 
Indtastet administrativt/teknisk, Korrekturlæst 
Ledigt nummer 
Boringer overført via PC ZEUS 
Boringer indtastet i RECKU 

Koordinat kvalitet 
Koordinat kvalitets feltet udfyldes kun, hvis det er oplyst eller tydelig fremgår, at en koordinat er 
~od (G), middel (M), dårlig (D) eller umulig at lokalisere (U). 

Boringens koordinat kvalitet skal findes ved at kigge på koordinat indberetteren og koordinat 
uetoden, hvorefter brugeren selv kan bedømme om kvaliteten er god, middel eller dårlig. 
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Øvelser i ajourføring 

Find DGU nr. 
Find DGUnr. 145. 2437 
Placer markøren i DGUnr. Feltet 

Klik på I ?{]I 
Skriv DGU nummeret i feltet Værdi 
Klik på OK, eller tryk return 
Klik på de forskellige faneblade, for at se oplysningerne i boringen. 

Nære boringer 

Klik på nære I :.:_ boringer i værktøjslinien 
Ændre søgekvadrat til 1 000m 
Tryk return for at igangsætte søgningen 
Brug piletasterne ude til højre for at se alle boringerne 
Klik på LUK for at fjerne billedet 

Find DGU nr. interval 
Find DGU nr. 193. 200 til 193. 220 
Placer markøren i DGUnr. Feltet 

KJikpål2ill 
Brug rullegardinet i Operatorfeltet 
Klik på BETWEEN 
Skriv DGU nr. 193. 200 i Fra feltet , skriv DGU nr. 193. 220 i Til feltet. 
Brug piletasterne i værktøjslinien for at bladre i boringerne. 

Find DG U nr der er større end eller lig med 
Placer markøren i DGUnr. Feltet 

Klik på~ 
Brug rullegardinet i Operatorfeltet 
Klik på >= 
Skriv DGU nummeret 98.916 i feltet Værdi 
Klik OK eller tryk return 
Klik på fanebladet boreteknik 
Se i feltet Indtag og i feltet Filtre 
Brug de små pile til højre i Filterfeltet 
I feltet Slut står datoen 0 1.10.1995 ved indtag 1 og 2, disse filtre er ikke aktive mere. 
I feltet start står datoen 0 1.10.1995 ved indtag 21 og 22, det er disse filterintervaller der er aktive. 



Find boringer der er dybere end 40m og ligger på atlasblad 195. 
Placer markøren i DGUnr. feltet 

Klik på I ?{]I 
Brug rullegardinet i Felt 
Klik på ATLASBLAD 
Brug rullegardinet i Operatorfeltet 
Klik på = 
Skriv 195 i Værdifelt 
Tryk Tab for at få værdien over i betingelsesfeltet 
Klik på "nyt kriterie" 
Brug rullegardinet i Felt, gå t il BORINGSDYBDE 
Klik på BORINGSDYBDE 
Brug rullegardinet i Operatorfeltet 
Klik på >= 
Skriv 40 i Værdifeltet 
Klik på OK eller tryk return 
Så kommer den første boring frem på skærmen, der udfylder betingelserne 
Brug piletasterne i værktøjslinien for at se boringerne. 

Find DGU nr. der er sløjfet. 
Find DGU nr. 5. 503 
Placer markøren i DGU nr. feltet 

Klikpål!gJ 
Skriv DGU nummeret i fe ltet Værdi 
Klik på OK eller tryk return 
Der kommer ingen boring frem på skærmen 

Klik på I ~bminge,I i værktøjslinien 
Rul ned i listen med piletasterne eller bjælken (hurtigt) for at finde boringen. 

Find registerbladet for atlasblad 201 
Placer markøren i DGUnr. feltet 

Klik på I ?{]f 
Brug rullegardinet i Felt 
Klik på ATLASBLAD 
Brug rullegardinet i Operatorfeltet 
Klik på = 
Skriv 201 i Værdi fe lt 
Derefter vil den første boring på atlasblad 201 blive vist. 

Klik på Reg.Bladl 

Rul op i listen med piletasterne eller bjælken (hurtigt) fo r at se mere af listen. 



Faciliteter i Stedfæstelsesmodulet 

Findes på: GEUSKORT\GISDA T A \STEDMODUL\STEDMODUL.APR 

Stedfæstelsesmodulet er opbygget af Frants von Platen. 

7. maj 2001 
A VJ/Stedmodul/facil iteter 

Dette er en kortfattet vejledning i søgning efter data og visning af data i stedfæstelsesmodulet og de 
spedal knapper Frants har udviklet til programmet. 

4cm kort 
Når man har lavet en søgning og målestoksforholdet er sat til 1 :25000 eller mindre, skal man for at 
se kortgrundlaget, huske og sætte flueben ved 4cm grå (eller andet kort). 

SøgDGUnr. 
Når man vil søge på DGU nr. skal man markere Jupiter (boringer) i legenden (sæt flueben for at vise 

boringerne på skærmen), klikke på~ (Query Builder) dobbeltklik på DGUnr og klik på = Skriv 
derefter DGU nummeret i "" (f.eks. "149. 111") klik derefter New Set. Luk boksen og skriv 
målestok 1 :25000 eller det målestoksforhold man ønsker kortet vist i, og derefter på zoom to 

selected ~- Boringerne er markeret som gule. 
DGUnr. Skrives uden blanktegn foran DGUnr. og med blanktegn mellem punktum og løbenr. 

ELLER 

Klik på [!I hvorefter DGUnr. skrives - det er ikke nødvendigt at Jave blank tegn efter punktumet. 
Findes boringen sættes målestoksforholdet automatisk til l :25.000 (hvis der ikke var en mindre 
målestok i forvejen), boringen bliver selected (udvalgt) og vises som centrum i skærmbjlledet med 
en rød cirkel om boringen (den røde cirkel forsvinder næste gang skærmbilledet gentegnes. 
Findes boringen ikke får man beskeden "Ingen boring med dette nummer". 

Søg 4cm kort: 

Aktiver temaet 4cm kortramme i legende og klik herefter på IIJ. I søgeboksen skrives 4cm kort 
navnet f.eks. 1213 II SV Der skal være en blank imellem 1213 og II og SV klik OK og derefter 

zoom to selected ~ (II og SV kan også skrives som ii sv). 

Søg efter atlasblad: 

Marker atlasblad i legenden, klik på [li og skriv atlasbladsnr. Klik OK og derefter zoom to 

selected~ 

Skal man søge i adresse eller matrikel temaerne skal der vælges et amt først. Dette er aktivt 
indtil et nyt vælges. 



Aktiver temaer for et amtW : 
Man har mulighed for at aktivere alle temaer (adresser, matrikelkort, højdekurver mm) for et amt 

ved at klikke på !til hvorefter der kommer en box frem. Der skal man vælge det amt som man skal 
bruge. 

Skal man arbejde med et nyt amt, klikke man igen på m og det nye amt. 

NB ! Det er ikke i alle amter at alle temaerne virker. Man får besked om hvilke temaer der 
evt. ikke er aktive når man vælger amtet. Dette er fordi GEOS ikke har fået alle temaerne 
endnu. 

Søg på stednavne: 
Stednavne med Å enten skrevet med Å eller AA skal i søgningen altid skrives med Å. 

Søgnin.ed Jiil: 
Klik på og skriv det stednavn du vil søge på. Det er vigtigt at stednavnet skrives med rigtige 
store og små bogstaver. Klik herefter OK, og findes der kun et stednavn der passer vises dette sted. 
Findes der flere stednavne får man en liste med stednavn og Amtsnavn, så skal man dobbelt klikke 
på det stednavn som man ønsker vist. 

DGUnr. På kortet (Label): 
Marker Jupiter (boringer) i legenden. Man skal vælge et område med boringer med Select Feature 

m 
Træk firkanten på kortet, hvorefter boringerne bliver markeret med gult (selected). 
Derefter vælger man Theme og autolabel. Bemærk at skriftsstørrelsen muligvis skal ændres. Dette 
gøres i Window, Show symbol window. 
Eller 

I stedet for at vælge Theme og autolabel kan man bruge L,,T I, hvor man kan vælge labelplacering, 
Målestok og tekststørrelse. 

Målepind kan laves på 2 måder, enten via streg IErlfra rullegardin, eller ved den egentlige 

målepindlil: 

Streg laJ i rullegardin (der t~s på kortet): Tnå ikonet med -um i iWog hold ikonet ned, hvorefter der kommer et rullegardin 

[.i I llflfilCJ~. hvor liiJ vælges. Tegn på kortet, fra start punkt og følg med i 
meterangivelsen i nederst venstre hjørne. Hold musetasten nede indtil du har slutpunktet. Slip 

musetasten og vælg lil og klik herefter på slutpunktet i stregen. Derefter kommer der en boks med 
UTM koordinaterne. 
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Målepind [!jJ (hvor stregen forsvinder efter endt måling): 

Klik på llog klik på start punktet og følg med i meterangivelsen i nederst venstre hjørne. Ved 
målepinden er det muligt at ændre retning ved at klikke med musen og ændre retning. For at 
"slippe" stregen dobbelt klikkes, men samtidig forsvinder stregen, så UTM koordinaten skal aflæses 
i øverste højre hjørne. 

Når stregen forsvinder, laves der en lilJe prik, hvor man har mulighed for at vælge la og få UTM 
koordinaterne. 

Matrikelkort: 

Aktiver et amt ved hjælp af j[IJ. Når et amt er valgt, er det aktivt indtil et andet vælges, uanset om 
det er adresse eller matrikelkort der søges efter. 

Matrikelkort kan umiddelbart vises ved flueben i temaet matrikelkort. 

Søgning i matrikelkort: 

Ønsker man at søge på ejerlav og matrikelnr. skal man klikke på query builder ~ og derefter 
f.eks. bruge følgende søgesætning (Feltnavne kan dobbeltklikkes ned i søgeteksten fra 
feltnavnelisten): 
([Ejbet].contains("Sandvig")) and ([Matr _bet]="lSa ") 
Denne betyder at Sandvig skal indgå i ejerlavs navnet og at matrikelnummeret skaJ være 15a. 
Derefter klikke på knappen "New Set". Derefter lukkes boxen og man kan klikke på zoom to 

selected ~- Har søgningen givet resultat vil man få vist det søgte område og det vil være markeret 
med gult. 

Adresse søgning. 

Aktiver et amt ved hjælp af !il. Når et amt er valgt, er det aktivt indtil et andet vælges, uanset om 
det er adresse eller matrikelkort der søges efter. 

Adresser kan umiddelbart vises ved flueben i temaet adresse. 

Adressen markeres med en lille rød trekant på kortet (gult hvis den er valgt (selected)). Ved at 

markere adresse temaet og derefter på (il og på en rødt (eller gult) markeret trekant kan man få 
oplysninger om den givne adresse. 

Søg efter vejnavn: 
Vejnavnet skaJ skrives som det står i adressetemaet. F.eks. vil søgning på "Gl. Stenderupvej" ikke 
give noget resultat da det i temaet står som "GI.Stenderupvej" (dvs. uden blanktegn). Man bliver i 
sådant et tilfælde nødt til at prøve sig frem. 
Man har også mulighed for at søge på dele afvejnavnet. Dette gøres ved at skrive 
( [Vejnavn].contains ("Stender")) 
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Feltnavne kan dobbeltklikkes ned i søgeteksten fra feltnavnelisten. 

Man kan søge på en vej ved at klikke på ilf (Query Builder) og skrive ( [Vejnavn] = 
"Hvedevænget" ). 
Derefter klikke på knappen "New Set". Derefter lukkes boxen og man kan klikke på zoom to 

selected m. Har søgningen givet resultat vil man få vist det søgte område og det vil være markeret 
med gult. 

Derefter kan man klikke på IIJ, og derefter klikke på kortet. Derved kommer der en 
informationsboks frem. 

Søg vejnavn med husnr.: 

Ved søgning efter husnr. skal man være opmærksom på at i tæt bebygget områder mangler nogle 
husnumrer, så f.eks. en boligblok med husnumre fra 10 - 20 kun er markeret med nr. 16. Har man 
søgt efter nr. 18, vil man ikke få noget resultat. 
Får man ikke noget resultat, kan det nogle gange svare s ig kun at søge efter vejnavn i første omgang 
og derefter finde husnummeret i tabellen. 

Det hænder også at der indenfor samme amt i 2 eller flere kommuner findes det samme vejnavn. 

Er dette tilfælde skal man markere temaet adresser, åbne adresse tabellen ved klik på III og 

derefter klikke på■ for at få de valgte (selected) adresser øverst. Derefter kan man klikke på den 
adresse med det korrekte kommune nr. man ønsker vist. Derefter lukkes tabellen ved klik på x i 

højre hjørne og der klikkes på zoom to selected m. 
Man søger på adresse og husnr. ved at klikke på query builder ~ og derefter f.eks. bruge følgende 
søgesætning: 
( [Vejnavn] = "Hvedevænge") and ([Husnr] = 16) 
Derefter klikke på knappen "New Set". Derefter lukkes boxen og man kan klikke på zoom to 

selected m. Har søgningen givet resultat vil man få vist de t søgte område og det vil være markeret 
med gult. 

Man skal klikke på clear selected Features m:JI for at de ikke er valgte mere (gule), og de igen 
bliver markeret med rødt. 

Højdemodel: 

Ved at aktivere højdemodel med flueben og markere temaet, og derefter klikke 1111 og på kortet 
vises en interpoleret kote. 

Ved at aktivere TOPlODK Højdekurver med flueben og markere temaer, og derefter klikke IIJ og 
på en kotelinie på kortet, vises koten for den linie. Der er 2,5 m mellem hver linie. 
Bemærk at TOPl0DK Højdekurver temaet skal ligge over 4cm grå temaet for at blive vist. 
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Søgning efter et UTM område 

Man har mulighed for at søge efter et specifikt UTM område ved at klikke på liJ (Alternativ 
sætning af vindue), hvorefter der kommer en box frem hvor man kan indtaste UTM hjørner for sit 
vindue (det områder der vises). 

Tilbage til udgangspunkt (Danmarkskortet) 

Zoom to Active Theme(s) fg 

Hvor er jeg: 
Husk man kan altid kontrollere om man er kommet hen til det ønskede sted ved at aktive det man 
vil have of +ring om, f.eks. atlasblad, ved at markere atlasblad i legende i venstre side og derefter 

klikke på , og derefter klikke på kortet. Derved kommer der en informationsboks frem. 
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Øvelser til stedfæstelsesmodulet 

Find DGUnr. 149.111 

Klik på [!) hvorefter følgende boks fremkommer 

6J.. Borings søgning El 

Indtast DGUnr 
(blanktegn ikke nødvendige) 

skriv DOUnr. i boksen og klik herefter OK 
Sæt flueben i Jupiter (boringer) og 4cm grå 

OK 

Cancel 

Herefter vises 4cm kortbaggrunden med de Jupi ter boringer der ligger i området. DOUnr. 149.111 
er markeret med gult. 

Label -Sæt DGUnr. på kort 
Marker Jupiter (boringer) i legenden og aktiver med fl ueben. 

Vælg ikonet select feature l·b I og træk en firkant om det omr:ide (de boringer) man ønsker DOU nr. 
skrevet ud på. 
Klik derefter på themc (i øverste menu linie) og vælg autolabel 
I den fremkomne box er der valgt DGUnr. som Label Field 
Klik OK. 
Herefter skrives DGUnr. på kortet. 

Ønsker man at fjerne DGUnr. igen, kan man klikke på theme og remove labels. 

Søg på et stednavn 

Klik på 1,-. I, hvorefter der fremkommer en boks. 

{i_ Stednavnesøgning El 

Indtast fuldt stednavn 
(store/små bogstaver har betydning) 

or 

C.!lncel 

Bemærk at det er vigtigt at stednavnet bliver skrevet rigtigt med store og små bogstaver. 
Skriv: Sønderhede 
Findes der mere end 1 stednavn med Sønderhede, fremkommer en liste over kommune/amter hvor 
stednavnet er fundet. 
Vælg den rigtige, f.eks . Sundsøre, Viborg, ved at kl ikke på linien og klik herefter på OK 
Sæt flueben i temaet stednavne, hvorefter stednavne vil blive vist med lilla stjerner og det valgte 
stednavn vil være markeret med en gul stjerne. 



For at et stednavn ikke er udvalgt mere skal stednavnesøgning temaet være markeret og derefter 

klikkes på Clear selected features IQ]. 

Find adressen Løngangsgade 19 i Hillerød 

Klik på ~ og vælg Frederiksborg Amt 
Marker adresse temaet 

Klik på Query builder I~! 
Dobbeltklik på [Vejnavn] 
Klik på= 
Skriv: "Løngangsgade" 
Klik på and 
Dobbeltklik på [husnr] 
Klik på= 
Skriv: 19 
Klik derefter på "New Set" 
Derefter klikkes boxen væk med X i øverste høj re hjørne 
Sæt målestoksforholdet ti I 1 : 10000 

Klik på zoom to selected ~ 
Kl ik flueben aktivt på adresser 
Løngangsgade 19 vil blive vist ca. midt i skærmbilledet markeret med gult, hvor de andre adresser 
bliver vist med rødt (trekantsmarkering) 

For at Løngangsgade 19 ikke er udvalgt mere klikkes på clear selected features [g) . 

Søg på Matrikelkort. 

Hvor ejerlav er Reager Ejerlav, Reager, matrikel 7 

Klik på ~ og vælg Ribe Amt 
Marker Matrikelkort temaet 

Kli k på Query builder l~I 
DobbeltkJik på [Ejbet] (Findes et stykke nede i listen) 
Ofte kender man ikke den korrekte ejerlavs fulde navn, hvorfor det kan være en god ide at søge på 
at ejerlav skal indeholde "contains". 
Skriv: .contains ("Reager Ejerlav")) 
Klik på and 
Dobbeltklik på [Matr_bet] 
Klik på= 
Skriv: "7" 
Klik på "New Set" 



Det er vigtigt at søgesætningen er skrevet så at parateser er afsluttet korrekt og at Store og små 
bogstaver passer. Ovennævnte søgesætning skal se sådan ud: 
( [Ejbet].contains ("Roager Ejerlav")) and ([Matr_bet] = "7" ) 

Klik boksen væk ved X i øverste højre hjørne 

Klik på zoom to selected ~ 
Klik flueben på matrikelkort 
Matrikel 7 vil nu blive markeret med gult, hvor de andre matrikler er lilla markeret. 

For at matrikel 7 ikke er udvalgt mere klikkes på clear selected features IQ] 
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Operatortegn. 

= : Betyder at man vil søge på noget præcist, som f.eks. et bestemt DGU arkiv nr. 

> : Betyder at man vil søge på noget der er større end en gi ven værdi. 

< : Betyder at man vil søge på noget der er mindre end en given værdi. 

> = : Betyder at man vil søge på noget der er større end eller lig med en given værdi. 

< = : Betyder at man vil søge på noget der er mindre end eller lig med en given værdi. 

< > : Betyder at det der står efter<> ikke må være der f.eks. man søger på et helt atlasblad uden 
Geotekniske boringer. Man kan kun søge på en ting ad gangen. Hvis det både er Geotekniske 
!:>oringer og Shot hole er man nødt t il at "trække" søgelinien ind to gange. Hvis feltet er blankt,- is 
null, vil det heller ikke komme med, med mindre man i avanceret fanen skriver: WHERE 
~ VL(FELTNAVN,' ') <> 

Eks. 
Boredata.Atlasblad = 122 
~dministrativt.Formål <> 'G' 
~dministrativt.Formål <> 'H' 

is null : Betyder at feltet skal være tomt. 

is not null : Betyder at der skal stå noget i feltet. 

in : Her kan man vælge imellem flere ting f.eks. at der i formål må stå V,M. Dette skal skrives med 
wmma imellem. De fleste koder skal skrives med store bogstaver. Der kan f.eks. også søges på en 
:ække atlasblade. 

Like : Betyder at det skal ligne. Det kan være borestedet hvori der indgår vandværk. Så kan man 
;krive %Vandværk%. Med procent tegnet har man lavet plads til at der kan stå noget både før og 
!fter Vandværk. Det er ikke ligegyldigt om det er store e ller små bogstaver. Dvs. står borestedet 
ned store bogstaver, skal søgeteksten også skrives med store bogstaver. 
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JupiterO Pslag. 

JupiterOpslag er et program til at søge i boringsdatabasen med. 

Det er muligt at søge på alle de felter som findes i Ajourføring. Dette gælder også brøndborer 
registrets felter. 
Når man kommer ind i Opslag, i Atm.Forespørgsel, er skærm billedet delt op i flere felter: Jupiter 
dataemner, Resultat-felter og Betingelser. Den nederste del af billedet er tomt,- det er her 
resultatet af søgningen vil vise sig. 

Jupiter dataemner angiver de forskellige felter der kan søges på. 

Resultat-felter er de felter man gerne vil se når man har lavet søgningen. For at få emnerne over i 
dette felt, kan man fra dataemner dobbelt klikke på felt navnene, eller man kan trække dem over 
med musen. 

Betingelser er de kriterier man sætter for sin søgning. For at få dataemnerne over i dette felt skal 
man klikke på dem og trække dem over med musen. 

Eksempel: 

Der skal på atlasblad 99 findes de boringer hvor Århus Amt er Rekvirent og hvor boredybden> 
10 m u.t., og der skal være utm koordinater. 
Dette er betingelserne. 

Betingelserne skal man klikke på og trække ind i Betingelses feltet. 

Tag fat i Atlasblad og træk det ind i Betingelses feltet, og der kommer en boks frem der hedder 
"Udvælgelses-kriterie" hvor der er to felter. I det første felt kan man vælge hvor præcist man vil 
søge (operatortegn). ( Se evt. "Operator tegn" hvad de forskellige tegn står for.) r det andet felt 
skrives hvad man vil søge på 

Da der skal findes atlasblad 99, vælges = (lighedstegn) i det første felt, i det næste fe lt skrives 99. 
Betingelsen er nu at det skal være præcist atlasblad 99. 

Den næste betingelse er Rekvirent. Her er det et navn der skal søges på og derfor vælges LIKE i 
første felt (Der kunne stå noget mere end Århus Amt). I det næste felt skrives %Århus Amt%. 
Procenttegnene fortæller at der gerne må stå noget både før og efter Århus Amt. Husk at basen kan 
se forskel på store og små bogstaver, så man kunne også søge %rhus%mt%. 

l Boringsdybde, som skal tages fra Lokaliserings punktet, vælges >= og der skrives 10 i det næste 
felt. 
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Ved utm koordinater er det nok at tage enten X eller Y utm, for hvis der ikke står noget i det ene 
felt, så står der heller ikke noget i det andet. Da koordinaten ikke kendes skal man søge på is not 
null, som betyder at feltet ikke må være blankt. 

Resultat felterne kunne være: 
DGU arkiv nr. 
Borestedet 
Boringsdybde 
Brøndboreren 
Xutm 
Yutm og 
Rekvirenten 

(Hvor kan man finde felterne) 
(Øverst under Jupiter) 
(Under Administrativt - Lokalisering) 
(Administrativt - Lokalisering) 
(Administrativt - Div.Administrativt) 
(Administrativt - Lokalisering) 
(Administrativt - Lokalisering) 
(Administrativt - Div.Administrativt) 

Dette er Resultat-felter. Man kan enten dobbelt klikke på de 7 felter i Jupiter dataemner, for at få 
dem over i Resultat-feltet eller trække dem over med musen. 

Når betingelserne og resultat felterne er sat, klikkes på _!J der starter søgningen. 

Der kommer en boks frem som fortæller hvor langt den er kommet og til sidst hvor mange poster 
den har fundet. Alle de søgte boringer ligger nu i den nederste del af billedet. 

Der er nu 3 muligheder : 

1. Det kan være at de søgte boringer findes på listen forneden. Man kan så evt. gå over til 
Aj ourføring og finde yderligere oplysninger om boringerne. 

2. Det kan også være at der er søgt så mange boringer frem, at man vil have et bedre overblik over 

:lem, eller udskrive dem. Man kan så klikke på •f som lægger resultat-felterne over i Excel. 
(Hvis man går til Excel og vil tilbage for at søge yderligere, og muligvis lægge de nye resultat-felter 
::>ver i Excel, bør man ikke afslutte Excel, da det kan give fejl og man er så nødt til at lukke Opslag 
ned og starte forfra). 

3. Måske har man slet ikke fundet den boring man søgte og vil prøve at søge på nogle andre felter. 
Man kan så dobbelt klikke på felterne i Betingelser, og man får så mulighed for at rette i fel tet. 
Man kan også trække felterne tilbage til Jupiter Dataemner, hvis man ikke vil bruge dem. ( De 
skal bare ind i feltet , ikke på deres plads, men man er nødt til at tage dem et ad gangen). 
Eller man kan klikke på Forespørgsel i menuen og vælge Ny, hvor man så kan starte på ny. (Der 
kommer en fejl meddelelse "Der opstod følgende fejl: ingen data erjimdet" som man bare skal 
~tikke ok til). 

Hvis man vælger at overføre sine data til Excel skal man være opmærksom på at hvis man har 
:iogle datoer med i sit udtræk, vil de ved overførslen til Excel blive byttet rundt, så dag bliver til 
måned og omvendt (11 -12-2000 bliver til 12-11 -2000). 
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Så hvis man skal have overført datoer eller hvis der er mange data, vil det bedste være at bruge 

knappen fiill I "Gem data i fil" og så gemme filen som dBasefil eller kommasepareret fil. DBase
filen bliver gemt uden fejl og kan også bruges i bla. ArcView. Hvis der er mange data går det meget 
hurtigere end hvis man overføre til Excel, da den skrive en linie af gangen. 

Excel. 

Når man har fået sine data over i Excel, kan man yderligere sortere i oplysningerne. 

For at sortere i de udtrukne data kan man gå ind i "Data" og vælge "Filter" og "Auto filter". Så 
kommer der nogle små pile i toppen af alle kolonnerne, her har man så mulighed for at sortere. 

Når man klikker på pilen i en kolonne viser den alle felterne i kolonnen, den skriver også Alle, 
Bruger, Tomme og Ikke tomme. 
Tomme betyder at cellen skal være tom, og ikke tomme betyder at cellen ikke må være tom. 
Hvis man klikker på et af felterne (ikke Alle og Bruger) vil det kun være den linie der vises . 
Hvis man klikker på Alle vil alle felterne vise sig igen. 
Hvis man klikker på Bruger kommer der en boks op hvor man så kan vælge ud fra nogle kriterier, 
som er de samme som bruges i Opslag og Filter. 
Hvis man har bor.dybde i en kolonne kan man f.eks. sige at det skal være alle de boringer der er 
dybere end 10 m,- Altså > 10 
I Bruger er det ikke hensigtsmæssigt at søge på adresser eller andre navne. Dette bør gøres i opslag. 
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Eksempler på sortering af data i Excel søgt ud i Opslag. 

Gå ind i Opslag og sæt kriterier, vælg evt. formål med. 

Når søgningerne er kommet frem klikker man på I i-III, der kommer nu en boks frem hvori man skal 
skrive et fil navn. Når man har givet filen et navn, og i 'Gem som type' har valgt dBase fil, så klik 
på Gem. Der vil nu komme en information som siger at "dBase-fil skrevet", kJik på ok. Nu skal 
Excel åbnes, den fra skrivebordet ikke fra Opslag. 

Åben filen. 
Hvis kolonnerne er for smalle så sæt markøren oppe i den øverste linie hvor der står A,B,C osv., 
sæt markøren på linien mellem bogstaverne så krydset bliver s011 og dobbelt klik, og kolonnerne vil 
ti lpasse sig. 

Nu kan man sortere og tælle sammen. 
Hvis man vil sortere og have en sum for hvert formål, og ikke have formål 'G': 

Start med at sætte markøren i cellen "Formål" klik på U U I som sortere i alfabetisk rækkefølge 
(Hvis der er nogle uden formål vil de komme nederst.) Klik herefter i værktøjslinien på Data og på 
Filter og Auto Filter, hvorefter der kornmer pile i toppen af hver kolonne. For at fjerne de 
Geotekniske boringer skal der klikkes på (Bruger ... ). Der kommer nu en boks frem, hvor der næsten 
er de samme søge muligheder som i Jupiter. 

Der skal i det første felt vælges<> og i det næste felt skrives G (med stort) da de Geotekniske 
boringer skal vælges fra, og derefter ok. Nede i bunden af skærmbilledet vil der stå hvor mange 
poster der blev fundet. 

For at få summen af de forskellige formål, klikkes i værktøjslinien på Data og Subtotaler og der 
vil komme en boks frem som indeholder tre felter. 

l det første felt "Ved hver ændring i" skal der vælges hvilke felt der skal ændres (have sum) i,- det 
er formål. I det andet felt "Anvend funktionen" er det funktionen Antal der skal vælges og i det 
sidste felt "Føj subtotaler til" skal der føjes subtotaler til Formål. Nederst i boksen kan man vælge : 

• Erstat aktuelle subtotaler : Erstatter samtlige subtotaler på listen med de nye subtotaler, som du 
vælger. Fjern afkrydsningen i dette felt for at bevare de aktuelle subtotaler og indsætter nye 
subtotaler. 

• Sideskift mellem grupper : Indsætter automatisk et sideskift før datagruppe, som du udregner 
subtotalen for. 

• Resume under data : Placerer resumerækker og hovedtotalrækker under de tilknyttede data. 
Fjern afkrydsningen for dette alternativ for at indsætte subtotalrækkerne og hovedtotalrækken 
oven over de pågældende detaljedata. 

For at vælge en eller flere af disse muligheder skal man sætte et kryds i venstre side af tekstlinien 
ved at klikke på linien eller ved at bruge genvejstasten, Alt + E, S eller R. 
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Klik på ok, og efter de forskellige formål vil der stå hvor mange der er, og i bunden vil der stå hvor 
mange der er i alt. 

Søge eksempler. 

For at finde BB boringsnr "D" på atlasblad 211, med brøndborer journalnr 19014323: 

Vælg Borings nr. eller kommentar felt og skriv LTKE %D%. ( man kan kun søge på et af felterne af 
gangen, øger man på dem begge, å skal begge felter være udfyldt i ba en!) 

Tidligere blev Borings nr. indta tet i kommentar feltet, så hvis man ikke kan finde nununeret i 
boring nr. bør man prøve at øge på kommentar feltet. 

Der kan både være mellemrum, punktum eller binde streg i brøndborer journal nummeret, så hvis 
man ikke er ikker på hvad det er, vælge LIKE 190% 14323. 

Hvis man vælger kun at søge på atlasblad og boringsnr., vil man få flere resultater end hvis man 
søger på atlasblad og brøndborer journalnr., da brøndborer jourmalnr. ikke altid er oplyst. 

iD,lup1tm ops l,11] Ø~Et 
foresp111rgsel .l::iiælp 

JJ 
Alm. Forespiz,rgsel ] Avanceret J 

Jupiter ~ataemner 

AekvirentPostnr 
Br111ndborer 
BBJournalnr 

IHIIIIID 
... AådgFirmaSagsNr 

r 

.... AådgFirmaBoringsNr 
Antals uplB oringer 
FlyttetFraDGUNr 

Anvendelse 
Formål 
Fortrolig 

liJ Boreteknik 
Geologi 

· 8 r111ndborer 
Priz,ver 
Diverse 

· Pejling 
Pumonino 

DGUNA BBBORINGSNA 

► 211. 597 D 
211 . 635 D4 
211 , 636 D5 
211. 637 D6 

r 

BBJOUANALNA 
190.14323 
211 -00 
211-00 
211 ·00 

Besultat·felter 

• Boredata.DGUNr 

..:J 

Div. Administrativt.BBBoringsNr 
Div. Administrativt. B BJ ourn11lnr 

.B.&tingelser 

Boredata.Atlasblad• 21 1 
Div. Administrativt.BBBoringsNr LIKE '%D%' 

..:J 



Udtræk af hvor højt de lithologiskc Jag ligger i forhold til havnivcau. 

I denne øgning kal man bruge Avanceret fanen. 

~Jup1lc1 opsldll l!!!l~ 13 
forespørgsel .l::liælp 

_J 

r 

Alm. Forespørgsel J Avanceret J 

Jupiter dataemner 

236. 
236, 64 
236. 64 
236. 64 

S· Lokalisering 
I XUtm 

YUtm 
UtmZone 
Sys34X 
S_11s34Y 
KoorKvalitel 
KoordinatM etode 
KoordinatKilde 
Kote 
Kotekvalitet 
KoteMetode 
KoteKilde 
Boringsdybde 
Borested 

3 17 
1 0 
2 4 
3 20.5 

Fortsælles på næste side. 

·11 .5 
4 5 

20,5 1 
28 -15.5 

fi esultat-felter 

3 Boredata.DGUNr 
Lithologi. LagN r 
Lithologi. Top 
Lithologi.Bund 
Lithologi. Bjergart 
Lithologi. DG U Symbol 
B ikomponent. Bjergart 
Fossil, F ouil 

a etingelser 

Lokalisering.XUtm >• 645000 
Lokalisering.XUtm <• 659000 
Lokalisering.YUtm >• 6067000 
Lokalisering.YUtm <• 6070000 

·4 
1 .4 

·15,5 ·16,5 
-23 -7.5 
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Indtast i SQL. 

f:J Jupiler opsldq 1!!10013 
.E orespmrgsel .!::!.iælp 

_J 

r 

Alm. Foresp111rgsel Avanceret J 

MISQL 

SELECT 
8 OR$80 RING.DG UNR,80R$LITHOLOGI.LAG N R ,8 0 A $LIT HOLD GI . T OP,8 OR$LIT HOLD Gl. 8 UNO ,80R$LITHOLOGI. 8JE RGART ,8 0 AS 
LITHOLOGI.DGUSYMBOL,BDA$BIKOMP.BIBJEAGART ,BOR$FOSSIL.FOSSIL WHERE BOR$BORING.XUTM >• 645000 AND 
BOA$80RING.XUTM <• 659000AND BOA$80RING.YUTM > .. 6067000AND BOA$80AING.YUTM <• 6070000; 

.S,QL 

SELECT t1.DGUNR, t2.LAGNR, t2.TOP, t2.BUND, (t1.KOTE•t2.TOP) KOTETOP, (t1 .KOTE·t2.BUND) KOTEBUND, 
(t2.TOP·t2.BUND)TYKKELSE, t2.BJEAGAAT, t2.DGUSYMBOL, t3.BIBJEAGAAT, t4.FOSSIL FROM BOA$BORING t1 ,BOA$LITHOLOGI 
t2 ,BOA$BIKOMP t3 ,BOA$FOSSIL t4 WHERE (1 •1) AND t2.BOAID(+l• t1 .BOAID AND t3.BORID(+)-t2.BOAID AND 
t3.LAGID(+)=t2.LAGID AND t4.BORID(+)=t2.BOAID AND t4.LAGID(+)• t2.LAGID AND t1.XUTM >= 645000 AND t1 .XUTM <,. 659000 
AND t1 .YUTM >• 6067000 AND t1 .YUTM <• 6070000 ORDER BY t1 .borid ,t2.to~ 

SELECT t I .DGUNR, t2.LAG R, t2.TOP, t2.B D, (t i .KOTE-t2.TOP) KOTETOP, (li .KOTE-t2.B D) 
KOTEBU D, (t2.TOP-t2.BUND)TYKKELSE, t2.BJERGART, t2.DGUSYMBOL, t3.BIBJERGART, t4.FOSSIL 
FROM BOR$BORr G ti ,BOR$LITHOLOGI t2 ,BOR$BIKOMP 13 ,BOR$FOSSIL t4 WHERE ( l=I ) D 
t2.BORID(+)=tl .BORID AND t3.BORJD(+)=t2.BORID A D t3.LAGID(+)=t2.LAGID AND 
t4.BORID(+)=t2.BORID AND t4.LAGID(+)=t2.LAGID A D tl.XUTM >= 645000 AND tl.XUTM <= 659000 
AND tl.YUTM >= 6067000 AND tl.Y UTM <= 6070000 OROER BY tl.borid ,t2.top 
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Denne søgning skal man bruge Avanceret fanen for at udtrække Datum. 

Resultaterne kal være: Koordinater, Oatum og tofnr. 

Betinget ·erne er XUTM mellem 702000, 704000 
YUTM mellem 6193000, 6196000 

l'jJup1tc1 opslag 1!!1~ El 
foresp111rgsel Hiælp 

JJ 
Alm. Forespmrgsel ] Avanceret 1 
r Jupiter ,dataemner 

I , 9 Jupiter 
El Boredata 

... oGUNr 
Atlasblad 

! 1 ... Boreteknik 
, .. Boreteknik 
~ Administrativt 

El Lokalisering 
XUtm -UtmZone 

: .... Sys34X 
!. Sys34Y 
•· KoorKvalitet 

KoordinatM et ode 
Koordinat Kilde 
Kote 
Kotekvalitet 

►I 

DGUNR XUTM YUTM 

► 193. 41 702325 6195955 
193. 41 702325 6195955 
193. 41 702325 6195955 
193. 41 702325 6195955 
193. 41 702325 6195955 
193. 41 702325 6195955 

STOFNR 

41 
304 
306 
351 

1591 
2041 

B esultat-felter 

• Boredata.DGUNr 
Lok.alisering.XU tm 
Lok.alisering.YUtm 
GVK-analyse. S tofnr 

I aetingelser 

Lok.alisering.XUtm >• 702000 
Lok.alisering.XUtm <= 704000 
Lok.alisering.YUtm > • 6193000 
Lok.alisering.YUtm <• 6196000 

For at få Datumet med, klikkes på Avanceret fanen. 

Fortsættes på næste side. 
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Ind æt tl .OATUM i teksten i SQL feltet. 

~.lup1tei opslag l!!I~ f3 
forespørgsel l:iiælp 

JJ 
Alm. Forespørgsel Avanceret J 

MISQL 

SELECT BOA$80AING.DGUNR,BOR$BORING.XUTM,BOA$80AING .YUTM,GVK$ANALYSE.STOFNR WHEAE BOA$80RING.XUTM ... 
>• 702000 AND BOR$BOAING.XUTM <• 704000 AND BOA$BOAING .YUTM >• 6193000 AND BOR$BOAING.YUTM <• 6196000; 

SE LECT 11 .DGUNA, 11.XUTM, 11.YUTM, tlD UM, t2.STOFNA FROM BOA$BOAING 11 ,GVK$ANALYSE 12 ,GVK$PROEVE t3 ... 
WHEAE (1 •1) AND 12.PAOEVEID[+)-13.PAOE D AND 13.BOAID(+ J=t1 .BOAID AND 11 .XUTM >• 702000 AND 11 .XUTM < .. 704000 
AND 11 .YUTM >• 6193000 AND 11.YUTM <• 96000 OADEA BY 11 .borid 

..!.J 
r / 
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Denne søgning viser tykkelsen på laget under terræn. 

Resultaterne skal være DGU nr., Top og Bund af lithologi, Hovedbjergart, DGU Symbol, 
Textur og Gammel farve. 

Betingelserne er at det skal være fra atlasblad 1 

ll'j Jupite , opsldg l!!I~ f3 
f orespmrgsel .l::iiælp 

_J_, 
Alm. Forespørgsel ] Avanceret J 

r Jupiter ~ataemner 

) -, Jupiter 
El Boredata 

DGUNr 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

, Atlasblad 
Boreteknik 

" Boreteknik 
· Administrativt 
· Boreteknik 

El Geologi 
l±l Lithalogi 
l±l DannelsesMiljm 

Klimatostratigrafi 
·· Lithastratigrafi 

Kronostr atigr afi 
· BioStratigrafi 
·· BrøndborerGeologi 

l±l" B rmndborer 
l+I Prøver 

2A 1,3 
2A 7,2 
2A 16,3 
2A 20,1 
2A 21,7 

Fortsættes på næste side. 

7,2 $ 

16,3 
20,1 s 

21,7 $ 

25,7 $ 

[ flesultat-felter 

• Boredata.DGUNr 
Lithologi. Top 
Lithologi. Bund 
Lithalogi.Bjergart 
Lithalogi.DG U Symbol 
Lithalogi. T e><tur 
Lithologi. Gammelfarve 

r fetingelser 

Boredata.Atlasblad - 1 

12 

5,9 
9,1 
3,8 
1,6 

4 l:.J 
.M 



m Jup1ter opslag l!!!!I~ Ej 
forespørgsel !::iiælp 

.JJ 
Alm. Foresp0rgsel Avanceret J 

MISQL 

SELECT 
BOR $BOR ING.D GUNR,B O R$LITHOLOGI. TOP,80 R $LIT HD LOGI.BUND ,BOR$LITHOLO GI .BJ EAGART ,8 0 R$LI T HOLD Gl. DG USYMBOL, 
BOR$LITHOLOGI.TEXTUR,BOR$LITHOLOGI.GAMMELFARVE WHERE BOR$BORING.A TLASBLAD ■ 1; 

SELECT tl .DGUNR, t2.TOP, t2.BUND, t2.BJERGART, t2.DGUSYMBOL, t2.TEXTUR, (t2.BUND·TOPJ, t2.GAMMELFARVE FROM 
BOR$B0RING tl ,BOA$LITHOLOGI t2WHERE (1 •1) AND t2.BORIO(+)■t1 .BORID AND t1 .AT SBLAD ■ l ORD ER BY tl .borid ,t2.top 

Indføre i SQL teksten (t2.BUND-TOP) for at få tykkelsen af det lithologiske lag. 

l3 
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Opgave 1 

Start med at søg på et DGU nr. 
Dobbelt klik eller træk emnet DGU nr. over i Resultat feltet 

Træk DGU nr. emnet over i Betingelse, vælg operator tegn = og skriv 194. 904 i det næste 
felt, husk to mellemrum efter punktum. 

Start søgningen. uJ 
Prøv herefter at søge 3 DGU nr. dobbeltklik på emnet i Betingelser, ret operator tegnet til in 
og tast derefter tre DGU nr. ind (151. 1337,151. 1338,151. 1339) 

Start søgningen. 

Klik herefter på Ny i Forespørgsel, for at lave den næste opgave. 

1 



Opgave 2 

I den denne opgave skal der bruges operator tegn is not null , >=, <= 

Der skal søges på atlasblade fra hele Fyns Amt 126 til 179 og med kommune nr. 421 til 499 som 
også høre til Fyns Amt. Der skal være koordinater på alle boringerne. 

Når alle resultaterne og betingelserne er sat klikkes på .JJ for at starte søgningen. 

~Jup1le1-opslag l!!l~ 13 
E orespørgsel Hiælp 

! 
Alm. Forespørgsel J Avanceret J 

f ,lupiter sjataemner 

• ...:l" Jupiter 
S· Boredata 

:-- DGUNr 
I. Atlasblad 
.... Boreteknik 
···· Boreteknik 

8 · Administrativt 
El· Lokalisering 

' ··· 111111 
i"" YUtm 
'·· UtmZone 
:. Sys34X 
I 

Sys34Y 
· · KoorKvalitet 
, .. KoordinatMetode 

KoordinatKilde 
i- - Kote 
, .... Kotekvalitet 

f flesultat-felter 

• Boredata.DGUNr 
Lokalisering.XU tm 
Lokalisering. YU tm 
Lokalisering.KommuneNr 

.:J 

I ftetingelser 

Boredata.Atlasblad > • 126 
Boredata.Atlasblad <= 179 
Lokalisering.KommuneNr >• 421 
Lokalisering.KommuneNr <• 499 
Lokalisering.XUtm IS NOT NULL 
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Opgave 3 

På den næste søgning skal vi prøve at søge med LIKE og in 

Der skal findes boringer på atlasblad 88,89,98,99 og rekvirenten skal være Århus Amt, 
resultaterne skal overføres til Excel. 
Prøv at søge med forskellige kombinationer af både procenttegn og med både store og små 
bogstaver. Husk at man kan dobbelt klikke på det emne i betingelser man vil rette. 

F.eks.: %Århus Amt% - %Århus%Amt% - %rhus%mt% - %århus%amt% 

mJup1ter ·opslag l!!l~ 13 
forespørgsel Hiælp 

' • 
Forespørgsel ] Avanceret ] 

[ Jupiter .dataemner r flesultat•felter 

,--------------------" Lokalisering Boredata.DGUNr 
l±l Datoer Lokalisering.XUtrn 

LokaliserinQ.YUtrn 
El·· Div. AdministraUvt Lokalisering.Boringsdybde 

MOBNr Lokalisering.Borested 
, .. , Indberetter Datoer.SlutDato 
, Kontrol Div. Administrativt.AekvirentNavn 

88. 950 
88. 951 
88. 952 
88. 953 

. BolleNr Div. Administrativt.Brøndborer 

AekvirentNavn 
1 

· AekvirentAdresse 
, ... RekvirentPostnr 

Brøndborer 
" 8 BJ ournalnr 

i· .. BBBoringsNr 
I RådgFirmaSagsNr 

· RådgFirrnaBoringsNr 
··· AntalS uplB oringer 

.... FlyttetFraDGUNr 
Anvendelse 

565692 6225457 
565870 6225416 

565853.99 6225268 
565134,99 6225191 

[ ~etingelser 

Boredata.Atlasblad IN (88.89.98.99) 
Div. Administrativt.AekvirentNavn LI KE '%rhus%mt%' 

..:J 

29 G lamhmjvei, Lyngby 29-10-1985 ÅrhusArnt 

26.4 G lamhøjvej, Lyngby 14-11 -1985 ÅrhusArnt 

8 Glarnhøjvej, Lyngby 18-11 -1985 ÅrhusArnt 

25 G lamhøjvej. Lyngby 08-1 1-1985 ÅrhusArnt 

3 

fyns b 

lyns b 

fyns b 

lyns b 
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Prøv også at lave en betingelse med slutdato. 

rJJupitcr ops lag l!!I~ f3 
E oresp111rgsel !:l.iælp 

_J -
Alm. Foresp111rgsel J Avanceret ] 

r Jupiter .dataemner 

DGUNA 

► 89. 1486 

89. 1487 

89. 1488 

.89. 1489 

11o1490 
1 '"'"" 

◄ 

8 Datoer 
SlutDato 
StartDato 
T elefonDato 
MOBModtagDato 
Pr111veM odtagD ato 
AnalyseM odtagD ato 
LokS kemaM odtagD ato 
Sl111jfetDato 
S lutM ånedU kendt 
S lutD agU kendt 
S tartM ånedU kendt 
S tartD agU kendt 
lndDato 
I ndl nitialer 
RetDato 
Retlnitialer 

R Div. Administrativt 

XUTM YUTM 
568796 6220510 

568882 622021 4 

569914 6220518 

569349 6220644 

568169 6219922 
r:r-r:f"'A 1 r,n ,..,...,..c .... ,n i 

flesultat•felter 

... Boredata.DGUNr 
Lokalisering.XUtm 
Lokalisering.YUtm 
Lokalisering.Boringsdybde 
Lokalisering.Borested 
Datoer.SlutDato 
Div. Administrativt.RekvirentNavn 
Div. Administrativt.Brøndborer 

r _aetingelser 

Boredata.Atlasblad IN (88,89,98,99) 
Div. LIKE '%rhus%mt%' 

BOAINGSDYBDE STED1 

51 Lemmingevej, Lemming 
51 Lemming 

51 Lemming, mod Viby 
96 Lemming 

54 Fuglekærvej, Lemming 
C'C' t"'l-- . 1. _ :, . .. ! I .. •. --1" .J . I .... - L ,, L •• It (-,\ 

4 
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Opgave 4 

I den næste opgave skal der søges fra både lithologi tabellen og pejle tabellen. 

Der skal laves en søgning efter boringer med grus og sten i de øverste 3 m u.t. og hvor 
grundvandstanden er<= 1 m u.t. 
Læg de udtrukne data over i ArcView. 

lrj Jupitcr opslag Ø~ a 
forespørgsel J:jjælp 

! I 
Alm. Forespørgsel J Avanceret J 

r Jupiter ,dataemner 

62 

206. 91D 

206. 94L 
206. 1285 

l::l Lokalisering 
I 

i XUtm 
··· YUtm 

UtmZone 
:. S_ys34X 

S_ys34Y 
, KoorKvalitet 
•. · KoordinatM etode 
···· KoordinatKilde 

Kote 
Kotekvalitet 

•... KoteMetode 
KoteKilde 
Boringsdybde 
Borested 
Kommentar 

· BoringsPostnr 
'···· BorinosBv 

25,6 gos 

10 gos 

I Besultat,felter 

.!.J Boredata.DGUNr 
Litholoi;ii. Bund 
Lithologi. Bjergart 
Pejling.Vandstand u. terræn 
lokalisering.XLI tm 
Lokalisering.YU tm 

r .6,etingelser 

l:J 

·14,6 

-11 ,2 
.4 

0,4 

Lithologi.Bjergart • 'gos' 
Pejling.Vandstand u. terræn <• 1 
Boredata.Atlasblad "206 

684283 6170824 

685512 6165463 
687929 6163003 

687414 6167533 

5 
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Opgave 5 

I denne søgning skal der tilføjes et felt i Avanceret fanen, så Datum kommer med i søgningen. 

I søgningen skal der bla. findes en terrænkote, vandstand under terræn og et tidspunkt for pejlingen. 
Oplysningerne skal være fra atlasblad = 207. 

f~Jupiter-opslag Ø [~lEii 
forespa,rgsel .l:iiælp 

I I 
Alm. Forespa,rgsel J Av!nceret I 
I Jupiter ~ataemner 

j El Jupiter 
• - · Boredata 

1 DGUNr 
Atlasblad 

... Boreteknik 
; .... Boreteknik 

· Administrativt 
IE Boreteknik 
IE Geologi 

I 

1±1 B r111ndborer 

I ' 

Pra,ver 
Diverse 
Pejling 

I Pumpning 
· Grundvandskemi 
· Drikkevand 

Besukat·felter 

Boredata.DGUNr 
Lokalisering.XLI tm 
Lokalisering.YU tm 
Lokalisering. Kote 
Pejling.Vandstand u. terræn 
Pejling. Pejletidspunkt 

I .a.etingelser 

Boredata.Atlasblad= 207 

For at få Datum med i søgningen er man nødt til at klikke på fanen Avanceret. Her har man så 
mulighed for at rette eller tilføje i teksten. 



Indsæt tl .DA TUM i teksten i SQL feltet. 

~ Jupiter-opslag f!I~ EJ. 
forespørgsel J:ijælp 

i I 
Alm. Forespmrgsel Avanceret I 
MISQL 

SELECT 
BOR$80RING.DGUNR,BOA$80AING.XUTM,BOA$80RING.YUTM,BOR$BORING.KOTE.PEJ$PEJLING.VANDSTANDTEAAAEN,PEJ$P 
EJLING.PEJLETIDSPUNKT WHERE BOR$80AING.A TLASBLAD • 207; 

..!.I 

SELECT tl.DGUNR, 11.XUTM, t1 .YUTM, tl.D irUM, 11.KOTE, t2.VANDSTANDTERRAEN, 12.PEJLETIDSPUNKT FROM • 
BOR$80RING t1 ,PEJ$PEJLING t2 ,BOR$1ND1: t3 WHERE (1 •1) AND t2.BORID(+l•t3.BORID AND t2.INDTAGSID(+)•t3.INDTAGSID 
AND 13.BORID(+J•t1 .BORID AND 11 .ATLAS D "'207 □ADEA BY 11 .borid 

SELECT tl.DGUNR, tl.XUTM, tl.YUTM, ti.KOTE, t2.YANDSTANDTERRAEN, t2.PEJLETIDSPUNKT 
FROM BOR$BORING ti ,PEJ$PEJLING t2 ,BOR$1NDTAG t3 WHERE (] = I) AND t2.BORID(+)=t3.BORID AND 
t2.INDTAGSID(+)=t3.INDTAGSID AND t3.BORID(+)=tl.BORID AND ti.ATLASBLAD = 207 ORDER BY 
t l.borid 

SELECT tl.DGUNR, tl.XUTM, tl.YUTM, t l.OATUM, tl.KOTE, t2.YANDSTANOTERRAEN, 
t2.PEJLETIDSPUNKT FROM BOR$8ORING ti ,PEJ$PEJLING t2 ,BOR$INDTAG t3 WHERE ( l= I) AND 
t2.BORID(+)=t3.BORID AND t2.INDTAGSID(+)=t3.INDTAGSID AND t3.BORID(+)=t1.BOR10 AND 
ti.ATLASBLAD = 207 ORDER BY tl.borid 
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Opgave 6 

Også i denne søgning skal der tilføjes i Avanceret fanen. 

I opgaven må det ikke være Brøndboreren der har målt rovandstanden, og der skal søges på 
atlasblade fra 199 ti l 2 10. 

Husk at når man søger på at noget ikke må være der, kommer alle de boringer med blanke, (ikke 
indtastede) heller ikke med. 

mJup1tcr ops lag l!!llilf.3 
forespørgsel ,tljælp 

~ !j 
n. Forespørgsel ] Avanceret ] 

r Jupiter _gataemner 

El Jupiter 
$ · Boredc!!ta 
! , .... oGUNr 

Atlasblad 
Boreteknik 

.... Boreteknik 
· Administrativt 

t±l Boreteknik 
' [±] Geologi 

Brøndborer 
1±1 Prøver 

· Diverse 
El Pejling 

I Nr 
! I 

!.. Pejletidspunkt 
, :-· Vandstand [målt) 

•· · Vandstand i kote 

200. 299 

200. 1459 
200. 3002 

200. 3029 
200. 3187 

ANDET 

ANDET 
8,22 ANDET 

3.75 ANDET 

ANDET 

Besultat-lelter 

... Boredata.DGUNr 
Pejling.Vandstand u. terræn 
Pejling.Pejleprojekt 

.6,etingelser 

Pejling.Pejleprojekt <> 'BB' 
Boredata.Atlasblad > 199 
Boredata.Atlasblad< 210 

3 

~ 
--, 

~ 



Hvis man gerne vil have de blanke med i sit resultat, skal man over i Avanceret fanen og tilføje: 

~ .lupiter -opslaq l!!I~ El 
forespørgsel t!iaelp 

_J 
Alm. Forespørgsel Avanceret J 

MISQL 

SELECT 8OR$8ORING.DGUNR,PEJ$PEJLING.VANDSTANDTERRAEN,PEJ$PEJLING.PEJLEPROJEKT WHERE 
PEJ$PEJLING.PEJLEPROJEKT <> 1881 AND 8OR$8ORING.ATLASBLAD > 199 AND BOR$BORING.ATLAS8LAD < 210; 

SELECT t1 .DGUNR, t2.VANDSTANDTERRAEN, t2.PEJLEPROJEKT FROM 8OR$8ORING t1 ,PEJ$PEJLING t2 ,8OR$INDTAG t3 
WHERE (1 •1) AND t2.BORID(+)• t3.8ORID AND t2.INDTAGSID(+)=t3.INDTAGSID AND t3.BORID(+)=t1.BORID AND 
NVL (12.P JLEPROJEKT,"1<> '88' AND t1.ATLAS8LAD > 199 AND t1 .ATLAS8LAD < 210 □ADEA BY 11.borid 

Tilføj NVL(FELTNAVNET,' '), for at få de blanke med. 
NVL betyder at basen skriver noget i feltet (det kan ikke ses) så det ikke er tomt, de blanke kommer 
så med i søgningen. 
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Opgave 7 

Nu skal der laves en søgning på kemi data, resultaterne skal overføres til ArcView. 

Der skal selvfølgelig være DGU nr. og koordinater, der skal være top og bund på prøven. Der skal 
søges på 5 bestemte stoffer, inden for et søge kvadrat. 

Stof numrene er 0662,0665,2661,2662,2664 og koordinaterne er 
XUTM imellem 634673 og 733907, 
YUTM imellem 6121554 og 6190885 

imJupitc, opslag l!!I~ Ef 
forespørgsel .t:fjælp 

-u 
n. Forespørgsel ] Avanceret J 

I Jupiter ~ataemner 

DGUNA 

► 193. 72 
193. 72 
193. 72 
193. 72 
193. 970 
193. 970 

I 

EJ, Lokalisering 
··· XUtm -UtmZone 

Sys34X 
Sys34Y 
KoorKvalitet 
KoordinatM etode 
KoordinatKilde 
Kote 
Kotekvalitet 
KoteMetode 
KoteKilde 
Boringsdybde 

..... Borested 
Kommentar 

..... BoringsPostnr 
BorinosB11 

XUTM YUTM 
715325 6189576 
715325 6189576 
715325 6189576 
715325 6189576 
699996 6189083 
699996 6189083 

STOFNA 
662 
665 

2662 
2664 
662 
665 

B esultat-felter 

... Boredata.DGUNr 

.:J 

TOP 

Lokalisering.XLI tm 
Lokalisering.YU tm 
GVK-analyse. Stof nr 
Prøver.Top 
Prøver.Bund 
Prøver. G vkindlaestdato 

ft etingelser 

GVK•analyse.Stofnr IN (0662,0665,2661,2662,2664) 
Lokalisering.XUtm >• 634673 
Lokalisering.XUtm <" 733907 
Lokalisering.YU tm > • 6121554 
Lokalisering.YU tm < • 6190885 

BUND GVKINDLAESTDATO 
21 -06·1999 14:55:23 
21 -06-199914:55:23 
21-06-199914:55:23 
21-06-1 99914:55:23 
30-06-2000 14: 07: 49 

30-06-2000 14:07:49 

5 

.:J 
/4 



Overfør resultaterne til ArcView, sæt evt. en målestok ved at klikke på View Properties, Map Units 
sættes til Meters og klik på OK 

Dobbeltklik på Themaet MIS-boringer, og ændrer Legend Type: fra Single Symbol til Uniqe Value 
l V alues Field vælges stofnr. 
Ændrer evt. farven på punkterne i Color Schemes: 

~f.l._ A,cView GIS '.J 2 l!lliJ El 
file .Edit '.!Liew Iheme Graphics ~ indow l:lelp 

~ ~ ~~~ [ff][[]~ ~~~~~~ ~ (g] ~ ~ 
Scale 1: 730,368.24 w 

6,167,227.86 t 
()__ BoringsView 1!10E3 

.-1 MIS- bo ring er 

CICl2 

• OM 
• 2ee1 
• 2ee2 

2ee 4 

•• 

... .. -.li • • 
• • • . ' . . . 

• • • I !III! • • \. • • • . . •.· • 

• •••• • 

• • • • . ·-~ 
, 
• 

• • ' • ... 

• 

6 

• • 
• . . '. '•' 
• • • -.. :; -~ 
• • 
• • 

I 
• 

• 

• 

• 
I • • • " .... 

• •• 

• 

;J_i 



Øvelser i SQL- på Oracle databasen. 

Start Oracle op ved at klikke på START knappen - Vælg Programmer - Vælg Oracle for Windows 
NT - Vælg SQL Plus 8.0 

Find boringer i Ribe Amt (OSS) hvor formål er vandforsyningsboring (V) og boringens 
udførelsesdato er større end 1/1 2001. Resultat skal være DGUnr. 

select dgunr 
from bor$boring$v 
where amtsnr = '055' 
and formaal like 'V%' 
and slutdato>= '01 -01-2001 00.00.00' 

Bemærk at der efter dato'en skal O'er for at angive time, minutter og sekunder. 

Resultat er 6 boringer 

Boringer på atlasblad 72, hvor der er lithologi indtastet. Resultat skal være dgunr og 
boringsdybde. 

select dgunr, boringsdybde 
from bor$boring$v b 
where b.atlasblad = '72' 
and slutdato>= '01-01-1999 00.00.00' 
and exists (select * from bor$1ithologi l where 
b.borid = l.borid) 

Resultat er 4 boringer. 

Boringer på atlasblad 200 som der går i kalken og er udført efter 1/1 2001. Resultat skal 
være DGUnr, dgusymbol, top af lag, bund af lag. 

select b.dgunr, l.dgusymbol, I.top, I.bund 
from bor$boring$v b, bor$1ithologi I 
where slutdato > 'O 1-01-2001 00.00.00' 
and atlasblad = '200' 
and b.borid = l.borid 
and exists 

(select * 
from bor$1ithologi I 
where l.dgusymbol like '%k' 
and b.borid = l.borid) 

Resultat er 25 rækker (2 boringer) 



Sideopsætning 

For at få teksten til at stå pænt på skærmen kan man ændre på sideopsætningen i SQL. 

SQL> set linesize 80 
SQL> set pagesize 50 (giver overskrift pr. 50 linie - sættes til O giver ingen overskrift) 

Spool 

For at få dem skrevet ind i en fil skal man skrive: 
SQL> Spool M:\anne\dguboringer.txt RETURN 

SQL> select b.dgunr, 1.dgusymbol, I. top, I.bund 
from bor$boring$v b, bor$1ithologi I 
where slutdato> '0 l-01-2001 00.00.00' 
and atlasblad = '200' 
and b.borid = l.borid 
and exists 

(select * 
from bor$1ithologi I 
where l.dgusymbol Iike '%k' 
and b.borid = l.borid 

Start søgningen 

SQL> Spool off 

Derefter kan filen åbnes i f.eks. EXCEL. 

Søgning efter seneste pejling i hver boring indenfor et givent UTM område med resultat 
borid, DGUnr, XUTM, YUTM, UTMzone, Datum, Indtagsnr., Vandstandskote, 
Pejletidspunkt: 

SELECT a.borid, b.dgunr, b .xutm, b.yutm, utmzone, datum, c.indtagsnr, a. vandstandkote, 
a.pej letidspunkt 
FROM pej$pejling a, bor$boring$v b, bor$indtag c 
WHERE b.borid = c.borid 
AND c.borid = a.borid 
AND c. indtagsid = a.indtagsid 
AND xutm between 580000 AND 590000 
AND yutm between 6390000 AND 6400000 
AND pej letidspunkt = 

(SELECT MAX(d.pejletidspunkt) 
FROM pej$pejling d 
WHERE d.borid = a.borid 
AND d.indtagsid = a.indtagsid); 

Resultatet er 34 rækker, 28 boringer 
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Søgning efter gennemsnitlige vandstandskote for hvert indtag for atlle pejlinger gennem 
tiden på atlasblad 5. Resultat skal være DGUnr, indtagsnr og Gennemsnitlige 
vandstandskote. 

SELECT b.dgunr, c.indtagsnr, A VG(a. vandstandkote) gns_ vandstandskote 
FROM pej$pejling a, bor$boring$v b, bor$indtag c 
WHERE a.borid = b.borid 
AND a.borid = c.borid 
AND a. indtagsid = c.indtagsid 
AND b.atlasblad = 5 
GROUP BY b.dgunr, c. indtagsnr 

Resultatet bliver 802 rækker 

Boringer i Roskilde Amt, som har stof nr. 2101 eller 2102 (Nikkel) og som går ned i kalken, 
resultat skal være antallet. 

select count(distinct b.borid) 
from bor$boring$v b, gvk$analyse g l , gvk$proeve g2 
where arntsnr = '025' 
and g l.stofnr in ('2 101','2 102') 
and b.borid = g2.borid 
and gl .proeveid = g2. proeveid 
and exists (select * from bor$1ithologi I 
where dgusymbol like '%k' 
and b.borid = 1.borid) 

Resultat er 411 boringer der giJr i kalken og er analyseret for Nikkel 

Ønskes resultatet at blive hvor mange boringer der er fundet nikkel i, skal der tilføjes attributer i 
søgningen. Efter g l.proeveid = g2.proeveid indsættes en blank linie og der skrives : 

and gl.attribut in (' ', '>' ,'*',' F') 

Resultatet bliver 232 boringer der går i kalken og der er fund af Nikkel. 
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Boringer med fund af stof 490 (MTBE). Resultat UTMX, UTMY, Zone, Oatum, mængde og 
projekt. 
UTM koordinaterne er man nødt til at have med ud, hvis man vil have data med over i Are View. 

Attributer i GVK$Analyse 
KLANG_ TEKST 
lkke oplyst 
< Mindre end 
> Større end 
/ Delresultat 
* Gennemsnit 
! Resultat anvendes ikke 
0 Resultat er NUL 
A Ikke påvist 
B Påvist 
C Spor 
D Ikke målelig 
E Afvigende 
F Ikke af vigende 
S Skønnet 

select dgunr, xutm, yutm, utmzone, datum, c.maengde, b.projekt 
from bor$boring$v a, GVK$PROEVE_FILTER$V b, gvk$analyse c 
where a.borid = b.borid 
and b.proeveid = c.proeveid 
and c.stofnr = 490 
and c.attribut in(' ','>','*','F) 
order by dgunr 

62 rækker vælges i resultatet. 

TIPS 

Hvis man ikke vil have decimaltal med ud i UTM koordinaterne skrives 
Select dgunr, round (xutm,0), round (yutm,0) 

Man kan forkorte feltnavnet i sit resultat ved f.eks. efter vandstandskote" skrive vstkote, så gøres 
kolonnen smalter. F.eks. 
Select dgunr, vandstandskote vstkote, xutm, yutm 

Man kan gemme sin SQL søgning, ved når man har SQL editoren aktiv, at klikke på filer og gem 
som. 
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Eksempler på SQL til Jupiterkursus: 

Udtræk af boringer, der er analyseret for pesticider 
Det er p.t. ikke nemt at undersøge pestfoider som en gruppe i Jupiter, da der ikke findes nogen markering af hvilke 
stoffer der er pesticider. På et eller andet tidspunkt skal der laves en tabel i jupiter , der viser stoffernes tilhørsforhold 
til forskellige stofgrupper (t:eks hovedbestanddele, pesticider, tungmetaller o.s.v). I stedet kan man foreløbig benytte 
benytte $AS-sættene eller i sin SQL-saetning skrive de relevante stofhumre ((eks. WHERE stofnr IN 
(662,665 , 2660,2661, 2662,2664) ~L~) 

I sted for at undersøge pesticiderne som en gruppe vil vi her kigge på en enkelt pesticid - nemlig atrazin - som har 
stofur " 4515. I jupiter har atrazin enheden µg/1 . 

Prøver der er analyseret for atratzin 

SELBCT a.dgunr, b.indtagsnr, b . dato, b.proeveid, c . attribut, c.maengde 
FROM bor$boring$v a , gvkSproeve filterSv b , gvk$analyse c 
WHERE a.borid • b.borid -
AND b.proeveid • c.pr oeveid 
AND c.stofnr • 4515; 

Prøver med fund af atrazin 

SELECT a.dgunr, b.indtagsnr, b.dato, b.proeveid, c.att ribut , c.maengde 
FROM bor$boring$v a, gvkSproeve filterSv b , gvk$analyse c 
WHERE a.borid • b.borid -
AND b.proeveid • c. proeveid 
AND c.att ribut IN(' ' , ' >', '* ',' F' ) 
AND c.stofnr • 4515; 

Prøver med atrazin hvor grænseværdien på 0.1 µg/1 er overskredet. 

SELECT a.dgunr, b.indtagsnr, b.dato, b.proeveid, c.attribut, c.maengde 
FROM bor$boring$v a, gvk$proeve filterSv b, gvkSanalyse c 
WHERE a.borid • b.borid -
AND b.proeveid • c.proeveid 
AND c.attribut IN( ' ' , ' > ' ,'* ',' F' ) 
AND c .maengde > 0. 1 
AND c.stofnr • 4515; 

Indtag med fund af atrazin. Antal prøver med atrazin pr indtag pr år vises. 

column aar format a 4 -- formatering af kolonnen aar 

SELECT a.dgunr, b.indtagsnr, TO CHAR (b.dato, 'YYY'l ' ) aar, COUNT( • ) antal_proever 
FROM bor$boring$v a , gvk$proeve- filter$v b, gvk$analyse c 
WHERE a . borid • b.borid -
AND b.proeveid • c.proeveid 
AND c . attribut IN( ' ' , ' > ', ' *','F ' ) 
AND c.stofnr • 4515 
GROUP BY a.dgunr , b.indtagsnr , TO_CHAR(b.dato,' 'l'l'lY'); 

Som før men med oplysninger om indtagstop, bund, reservoirbjergart, utmkoordinater 

SELECT a.dgunr,a.xutm, a.yutm, b.indtags nr, b.top, b.bund, d.reservoirbja, 
TO_CHAR(b.dato, 'YYYY ' ) aar, COUNT(*) antal_proever 
FROM bor$boring$v a, gvk$proeve filterSv b, gvk$analyse c, bor$indtag d 
WHERE a .borid • b.bori d -
AND b.proeveid • c .proeveid 
AND c . attribut IN( ' ', ' >' , ' * ' , ' F' ) 
AND c.stofnr • 4515 
AND b .indtagsid • d.indtagsid(+ ) 



AND b.borid • d.borid(+) 
GROUP BY a. dgunr,a . xutm, a.yutm, b.indtagsnr, b . top, b.bund, d.reservoirbja , 
TO_CHAR(b.dato, ' YYYY'); 

Indtag med den gennemsnitlige værdi for nitrat samt min og max-værdier for atrazin. Nitrat har stofhr • 1176 og 
angives i mg/I. 

SELECT a . dgunr, a.xutm, a.yutm, b . indtagsnr, MIN(c.maengde) min_atrazin, MAX(c.maengde) 
max atrazin, AVG(d.maengde) gns nitrat 
FROM bor$boring$v a , gvk$proeve- filter$v b , gvk$analyse c, gvk$analyse d 
WHERE a.borid • b.borid -
AND b.proeveid • c .proeveid 
AND b . proeveid • d. proeveid (+) 
AND c . attribut IN (' ', '> ', '*' , ' F' ) 
AND c . stofnr • 4515 
AND (d.attribut IN ( ' ' , ' > ' , '* ', ' F ' ) OR d.attribut IS NULL) 
AND (d.stofnr • 1176 OR d.attribut IS NULL) 
GROUP BY a . dgunr, a.xutm, a.yutm, b.indtagsnr; 

Eksempel pj udvælgelse af boringer pll grundlag af llthologl og pe)llnger 

Boringer med sten og grus i øverste 3 meter og grundvandspejl < lm. 

SELECT a.dgunr, a.xutm, a.yutm, a.utmzone, a.datum, SUM(b.bund-b.top) 
FROM bor$boring$v a, borSlithologi b 
WHERE a.borid - b.borid 
AND b.bund < 3 
AND dgusymbol IN 

('yg ' , 'tg ' , ' kg ' , ' ig ' , 'fg ' , 'g ', ' hg', ' qg', ' z ' ) -- grus og sten 
AND EXISTS 

(SELECT * FROM pej$pejling c 
WHERE a.borid • c.borid 
AND vandstandterraen < 1) 

GROOP BY a.dgunr, a.xutm, a.yutm, a.utmzone, a . datum 
HAVING SUM (b.bund-b. top) > o. 5; -- det antages at hvis den samlede grusmægtighed er under 50 cm er det 
ikke interessant. 
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Forbindelse til Are View. 

Hvis man gerne vil bruge ArcYiew sammen med Opslag, kræver det at ens maskine er sat til 
DBASE 4. Hvis den ikke er det vil der ikke kunne overføres data til ArcView. 
Det er kun administratore der kan sætte maskinen til dBase 4. 
Og det skal gøres ved at kli kke på 

Denne Compu tre 

Klik på Kontrolpanel 

■ 
Komofpanel 

~ 
BOE 

Aaniri1ht01 

Klik på BOE- Administrator 

I Configuration fanen Klikkes på + ud for Configuration - Drivers - Native og DBASE. I LEVEL 
skal der stå 4 

ri:, DO[ Administrator z \ p roqra m hle s\bor land\ common hles\bde\1da p1J? clt1 fil~ El 
.0.biect .Edit Y:iew OQtions l:ielp 

G:, >- k I .il r Drivers and System ------

Databases Configuration 1 
EJ Conli!µation 

S ~ Drivers 
· El ~ Native 

6) PAAADOX 
(i) DB2 
@ DBASE 
6;) FOXPAO 
@ INFOAMIX 
6;) INTRBASE 
(i) MSACCESS 

· (i) MSSQL 
(i) ORACLE 

- (i) SYBASE 
~ ODBC 

I!, System 

[Format in whieh cEASE tables wil be created. 

f Definition ol DBASE 

D elinition J 

VERSION 
TYPE 
LANGDRIVER 
LEVEL 
MDX BLOCK SIZE 
MEMO FILE BLOCK SIZE 

4.0 
FILE 
Pdox ANSI Nord«l4 
I! 
1024 
1024 

.:J 



Hvis det er forbindelse til Access. 

Klikkes på MSACCESS. I DLL32 skal der stå IDDA3532.DLL 

ri; Hl)~ Ar1m1nislt.itor 7 \Jlin111,1m hlr.s\horl.inrl\rommon hlrs\t.r1r.\111,1J)1 I/ dq 111!1~ 13 
.Qbject ,Edit ~ew 0,lllions J:lefp 

====='="======-
lc::., X in o. 

[ D1ivetund System 

Databases Configuration J 

El ► Co~1.11ation 
El ►~ Drr,,eri 

El ►~ Native 
@ PARAOOX 

·@ 0B2 
@ DBASE 
@ FOXPRO 
@ INFORMIX 
@ INTRBASE 

·· ►@ MSACCESS 
·· @ MSSQL 
"6) ORACLE 

@ SYBASE 
IE ~ ODBC 

.!!i System 

f Definition of MSACCESS 

Definition J 

VERSION 
TYPE 
DLL32 
DRIVER FLAGS 
TRACE MODE 
DATABASE NAME 
LANGDRIVER 
OPEN MODE 
SYSTEM DATABASE 
USER NAME 

32bit SQL Link dynamic link library name. F01 intemlll use only. 
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