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1.

OPSTART
Rambøll Qgis Graf opstartes ved dobbeltklik på programmet på skrivebordet:

I det fremkomne vindue vælges det projekt, du ønsker at arbejde, med i listen ”Vælg projekt”,
og dernæst trykkes på Åben:

Programmet viser ligeledes de sidst anvendte projekter i små kortvinduer. Dem kan der også
dobbeltklikkes på for opstart af projekt. Der informeres også om, hvor data ligger placeret. Her
ligger data på c:\vand\QGIS\Vandby.
Herved åbnes kortet:

I venstre side ses lagkontrollen
I midten/højre side ses kortet
Øverst ses konstruktionsværktøjerne.
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2.

SØG ADRESSE

I feltet tastes adressen, som ønskes fremsøgt:

I den fremkomne liste vælges adressen. Der zoomes til adressen, og huset markeres med et rødt
kryds i kortet.
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Knyt adresser til komponenter
Her kan du knytte adresser til komponenter (typisk stikledningsventiler og målerbrønde). Dette
er relevant, hvis du vil have en liste med berørte adresser i fbm. lukkeliste.
I billedet kan du redigere eksisterende tilknytninger mellem komponenter og ejendomme. Du kan
oprette nye tilknytninger og slette forkerte tilknytninger.
I menuen Rambøll Graf – Kaldes undermenuen – Adresser til komponenter:

Opslag Ved klik på opslag og dernæst på komponenten (stikledningsventil eller målerbrønd)
fremkommer dette billede, som oplyser om, hvilken adresse der er tilknyttet komponenten.

Ved markering i feltet til venstre for postnr. kan du trykke på delete-tasten og slette en
tilknytning. Programmet vil spørge, om du ønsker at slette tilknytningen:
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Tilføj adresse Vælg en komponent at knytte en adresse til og dernæst udpeges husnummeret,
som skal knyttes til komponenten.
Vis tilknyttede Programmet viser tilknytningerne grafisk i det viste kortvindue:

Når du har styr på, at alle komponenterne (stikledningsventiler/målerbrønde) har en tilknyttet
adresse, kan du lave en ”dan lukkeliste”, og programmet lister samtlige berørte husstande op.

Adresselister
Her kan du se alle adresselister, som du har dannet.
I menuen Rambøll Graf kaldes undermenuen ”Adresselister”:

Nederst kan du slette eventuel adresseliste.
Ved klik på ”Indlæg flere adresser”, kan du tilføje flere veje til listen. Programmet beder dig
klikke på ledningen, hvor der er brud og adresserne tilføjes lukkelisten.
Ved klik på ”Vis Adresser”, zoomer programmet til adresserne i lukkelisten og viser de
involverede adresser med en rød stiplet linie i kortet.
Billedet forlades ved klik på Afslut.
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3.

BAGGRUNDSKORT
Programmet kigger på Kortforsyningens nyeste baggrundskort. Der kan tilføjes forskellige kort.
F.eks. luftfoto eller matrikelkort. Ved konstruktion er det vigtigt, at du kan se de markerede
grundkort (markeret i lagkontrollen), og at disse ligger over de andre baggrundskort.

Tilføj andet baggrundslag. F.eks. luftfoto
I menuen vælges Kortforsyningen – Baggrundskort – Ortofoto forår. Luftfotoet ses i kortvinduet
og i lagkontrollen til venstre:
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Luftfotoet er placeret øverst i hierarkiet og skal trækkes under ledningsregistreringen og
grundkortet, ellers ligger de skjult under luftfotoet.
Musen placeres - og holdes nede på ”Ortofoto forår” og trækkes dernæst ned under gruppen
”Grundkort”:
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Du kan tænde - og slukke for luftfotoet ved at klikke til og fra her:

Ønsker du, at Ortofotoet altid skal være tilgængeligt i Lagkontrollen, skal du gemme projektet.
Klik på Projekter/arbejdspladser:

Ved tryk på ”Gem” gemmes projektet, og programmet orienterer herom.
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4.

KONSTRUKTION
Konstruktionsværktøjerne finder du øverst i billedet. Et konstruktionsværktøj er aktivt, lige indtil
du vælger et andet konstruktionsværktøj.

Konstruktionsvinduet
Ved klik på Øjemålskonstruktion fremkommer konstruktionsvinduet:

Under konstruktionen vil programmet løbende (nederst til venstre i kortvinduet) holde brugeren
orienteret om, hvor langt du er nået i konstruktionen. Det er vigtigt, du holder øje med
kommandoteksterne:
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Øverst i konstruktionsvinduet kan du vælge imellem forskellige kort at tegne i. Dette er ikke
aktuelt for de fleste vandværker, og linien vil være greyed ud, og der kan ikke vælges i listen.
Hvis du har behov for at arbejde i forskellige databasekort, kan du læse mere i afsnittet om
Databasekort.
Nederst i ovenstående billede, kan du se hvad programmet forventer du foretager dig, når du har
valgt et konstruktionsværktøj. Det anbefales at følge med her!
I konstruktionsvinduet vælges en Komponenttype og/eller en Ledningstype. Ved digitalisering
af ledninger skal der ikke vælges en komponent:
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Målsætning kan til– og fravælges.
I forbindelse med konstruktion kan der indtastes Afstand 1 og 2.
X og Y koordinater kan indtastes, og komponent placeres i kortet.

Undo og Redo
Når digitaliseringen ønskes afsluttet, trykkes Gem digitalisering.
Digitaliseringen kan fortrydes ved Fortryd digitalisering.
Tegn ledning
Når du skal tegne en ledning, afsættes den typisk med med øjemåls

konstruktion.

Klik på øjemålskonstruktion
.
I listen med ”Komponenttyper” fravælges komponenter som vist ovenfor.
I listen med ”Ledningstyper” vælges i blandt oprettede typer:

Der klikkes i kortet, og der placeres en ledning pr. øjemål ved at klikke med musen, flytte musen
og klikke igen.
Hvis du vil ”slippe” ledningen, for evt. at tegne et nyt sted, højreklikkes på musen.

Tegn komponent
Har du behov for at tegne en række målerbrønde (eks.) uden ledninger i mellem, skal du vælge
målerbrønd i listen ”Komponenttype” og fravælge ledninger i konstruktionsvinduet:
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Klik på øjemålskonstruktion

og klik i kortet, så afsættes komponenterne.

Beskrivelse af konstruktionsværktøjer

Funktion

Beskrivelse

Øjemål

Denne konstruktion vil danne en komponent med en placering
svarende til det sted i kortet, hvor der klikkes med musen. Der vil
aldrig dannes målsætning til en sådan konstruktion.

Start nyt sted

•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes i kortet, hvor et objekt ønskes oprettet.

•

Der oprettes en komponent.

•

Der kan snappes til objekter i grundkortet ved at holde ”ctrltasten” nede.

Er du i gang med at tegne en ledning og vil "slippe" den og starte med
at tegne en ny ledning et andet sted, højreklikkes på musen.
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Funktion

Beskrivelse

Forbind

Forbind anvendes til at fortsætte en eksisterende ledningsstrækning.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på det sidste punkt på den eksisterende
ledningsstrækning.

•

Nyt konstruktionsværktøj vælges, og et nyt punkt kan
konstrueres.

Programmet vil have forbundet en ny ledningsstrækning til en eksist.
ledningsstrækning korrekt. Funktionen anvendes også til at oprette en
ledning mellem to eksisterende komponenter. Funktionen aktiveres
med et klik på ikonen.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på den første af de komponenter, der ønskes
forbundet.

•

Der klikkes på den anden af de komponenter, der ønskes
forbundet.

En ledning vil så blive oprettet mellem de to komponenter.
Vinkelret

Denne funktion danner en komponent konstrueret vinkelret på en
linie.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes den vinkelrette afstand i
feltet ”Afstand”:

•

Der klikkes på en linie i grundkortet. F.eks. en vejkant.

•

Der klikkes på basispunktet, som er stedet, hvor programmet skal
afsætte objektet med den indtastede afstand.

•

Der klikkes på den rigtige side af linien.
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Funktion

Beskrivelse
Der foretages en beregning i programmet, og en komponent oprettes.
Komponenttypen er den, som er valgt i konstruktionsvinduet.

Dobbelt
Parallel

Denne konstruktion opretter en komponent i skæringen mellem to
parallelforskudte linier.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes parallelforskydningen af
den første linie ”Afstand fra linie 1 (m)”.

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes parallelforskydningen af
den anden linie ”Afstand fra linie 2 (m)”.

•

Der klikkes på den første linie, der skal parallelforskydes (hvorfra
Afstand 1 er målt).

•

Der klikkes på den rigtige side af linien.

•

Der klikkes på den anden linie, der skal parallelforskydes (hvorfra
Afstand 2 er målt).

•

Der klikkes på den rigtige side af linien.

Der foretages så en beregning, og en komponent oprettes.
Forlæng

Ved denne konstruktion oprettes et antal komponenter i forlængelse
af en given linie.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes den afstand, der skal
forlænges ud fra en linie. Forlængelsen kan ske i begge ender af
den udpegede linie. Den vil ske i den retning, som er tættest på.
Med en negativt angivet afstand, vil den nye komponent placeres i
modsat retning. Afstanden noteres i feltet Længde.

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” angives antallet af komponenter,
der ønskes oprettet. Denne værdi skrives ind i feltet Antal. Ved
kald af funktionen sættes denne værdi som default til 1.

•

Der klikkes på linien, der skal forlænges.

Herefter foretages en beregning, og et antal komponenter oprettes.
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Funktion

Beskrivelse

Cirkelslag

Ved denne konstruktion oprettes en komponent i skæringen mellem to
cirkler.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes radius til cirkel 1

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes radius til cirkel 2

•

Centrum til den første cirkel udpeges ved at klikke på en
komponent i kortet. F.eks. en nedløbsrist, et hushjørne mv.

•

Centrum til den anden cirkel udpeges ved at klikke i kortet.

En beregning foretages herefter for at undersøge, om en konstruktion
kan foretages ud fra de givne værdier. Hvis dette er tilfældet, skal
brugeren:
•

Klikke i kortet på den side af linien mellem de to cirkelcentre, hvor
komponenten skal oprettes.

Herefter vil en komponent blive oprettet i kortet.
Cirkel krydser
linie

Denne funktion danner en komponent, hvor et liniestykke krydser en
cirkel.
•
Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.
•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes radius til cirklen.

•

Der indtastes en Afstand fra linie, som vil parallelforskyde
grundlinien i den indtastede afstand.

•

Der klikkes i kortet på cirklens centrum. F.eks. en nedløbsrist, et
hushjørne mv.

•

Der klikkes på linien, der skal parallelforskydes fra (f.eks. en
kantsten).

•

Der klikkes på den rigtige side af det udpegede liniestykke.

Herefter foretages en beregning for at se, hvor mange konstruktioner,
der overholder de givne krav. Hvis en konstruktion kan foretages,
oprettes en komponent. Hvis to konstruktioner kan foretages, skal
brugeren:
•
Koordinater

Klikke på den af de to konstruktioner, der er den rigtige.

Konstruktionen opretter et objekt med koordinater i det specificerede
punkt. Den lille koordinatværdi er X, og den store er Y.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes X–koordinaten på den
komponent, der ønskes oprettet.
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Funktion

Beskrivelse
•

I skærmbilledet ”Kort Konstruktion” indtastes Y–koordinaten på
den komponent, der ønskes oprettet.

•

Der klikkes i kortet.

Programmet zoomer hen til den afsatte komponent.
Vinkelret
ledning

Funktionen anvendes typisk, når du har en række stikledningsventiler,
som er opmålt med GPS og indlæst i databasen. Stikledningen mellem
hovedledning og stikledningsventil konstrueres nemt med denne
funktion.
Der udvælges først et ledningselement og dernæst en komponent.
Herefter konstruerer programmet en ny ledning fra den udpegede
ledning og vinkelret ud på komponenten. Programmet konstruerer den
ledningstype, der er valgt i konstruktionsvinduet.

Slet Objekt

Flyt

Funktionen sletter.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på et objekt, og programmet markerer objektet og
oplyser, at komponenten eller ledningen vil blive slettet:

•

Hertil svares Ja, og objektet slettes.

Flytter komponenter, ledninger og noter.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på en note eller komponent i det editerbare lag.

•

Den nye position udpeges. Komponenten evt. med tilhørende
ledninger, og noter flyttes.

Programmet vælger som standard, at den nye position afsættes pr.
øjemål. Det er også muligt at flytte med andre
konstruktionsværktøjer. Der klikkes på et andet konstruktionsværktøj,
når objektet, som skal flyttes, er udpeget.
Indsæt
ledning på
Punkt

Den udpegede ledning hopper til det udpegede punkt.
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Funktion

Beskrivelse
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Udpeg ledningselement som skal brydes af en komponent.

•

Udpeg komponent.

Programmet lader ledningselementet hoppe hen til komponenten.
Indsæt punkt
på ledning

Det udpegede punkt hopper til den udpegede ledning, dermed flytter
ledningen sig ikke.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Udpeg ledningselement, som skal brydes af en komponent.

•

Udpeg komponent.

Programmet lader komponent hoppe til lednings-element.
Fjern
Komponent

Funktionen fjerner sammenhæng mellem komponent og ledning.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på komponenten, som ikke skal være en del af
ledningsstrækningen.

Komponenten frakobles i kort og database.
Saml
Ledninger

Funktionen danner et overordnet objekt.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på en ledningsstrækning, herefter bliver den gul.

•

Der klikkes dernæst på ledningsstykket, som skal tilføjes den
markerede strækning.

•

Den samlede ledningsstrækning bliver gul.

•

Afslut med højreklik.

Et overordnet objekt dannes af de valgte ledningsstykker.
Skil Ledninger

Funktionen ”sletter” et overordnet objekt.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Klik på ledningen, der skal splittes op.
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Funktion

Beskrivelse

Programmet spørger, om du er sikker, og hvis du svarer ja, splittes
hele den markerede strækning, svarende til antallet af ledningsstykker
på det overordnede objekt.
Skil Ledning
ved Punkt

Funktionen splitter et overordnet objekt op i to overordnede objekter.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen

•

Der klikkes på ledningsstrækningen, som skal deles.

•

Der klikkes på knudepunkt, hvor der skal splittes op.

Det overordnede objekt splittes i to selvstændige overordnede
objekter ved den valgte komponent.
Flyt
Målsætning

Funktionen flytter en målsætning.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på en målsætningslinie.

•

Der udpeges en ny position for målsætningen.

Målsætningen flyttes.
Kontrolmål

Funktionen skriver et kontrolmål mellem to oprettede objekter ind i
kortet.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på skift på de to objekter, der bruges til
kontrolmålingen.

Afstanden mellem de to punkter beregnes og skrives ind i kortet.
Simpelt mål

Funktionen lader dig oprette en målsætning, hvor som helst.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Klik på startpunkt, når du flytter musen, kan du i nederste venstre
hjørne holde øje med længden.

•

Klik på slutpunkt.

Programmet opretter en målsætning.
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Funktion

Beskrivelse

Drej Symbol/
Note

Funktionen roterer et valgt symbol eller tekst.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på et symbol eller tekst. Programmet markerer det
valgte.

•

Klik på roteringen. Vinklen angives vha. punkt, mus og vandret.

Symbolet vil nu blive roteret et antal grader, der svarer til vinklen
mellem vandret, symbolet og det sted, der blev klikket i kortet.
Placer fri note

Der placeres en note et valgfrit sted.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen. Herved åbnes dette
billede:

•

I rullelisten kan du vælge imellem 4 forskellige skriftstørrelser.

•

Den ønskede tekst indtastes i Note-feltet.

•

Klik i kortvinduet, hvor noten ønskes placeret.

Noter kan rettes ved at aktivere opslag
og dernæst klikke på den
afsatte note, som skal rettes. Herved åbner programmet et vindue,
hvori noten kan rettes:
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Funktion

Beskrivelse

Vælg
(Select)

Der vælges/highlightes komponenter/ledninger/målsætninger i kortet.
Hvis man vælger Slet, vil programmet spørge, om man ønsker at
slette det valgte.
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5.

INDDATER DIMENSION OG MATERIALE MV.
Når du ønsker at indtaste f.eks. dimension og materiale, skal du først have oprettet en ledning.
Herefter skal du klikke på knappen opslag:
Følgende skærmbillede fremkommer:

, og dernæst skal der klikkes på en ledning.

Billedet består af 6 faner: Hovedoplysninger, Ledningsinfo, Vej/anlæg, Renovering,
Billede/Dokument, Revision.
Nedlagt dato. Her kan du nedlægge ledningen (tage den ud af drift). Klik på ”Pil ned” yderst til
højre og vælg en dato. Ved klik på OK nedlægges ledningen, og den bliver grå i kortvinduet. Vil
du fortryde, skal du fjerne datoen og trykke på OK. Ledningen bliver igen den oprindelige farve.
Type. Programmet oplyser om, hvilken type ledning, du har tegnet. Hvis du vil ændre den til en
anden type, klikkes i listen, og der vælges en anden. Ved klik på OK, skiftes ledningstypen.
Fanerne og de enkelte felter udfyldes. Billedet gemmes og forlades ved klik på OK.
Programmet er sat op til, at dimension og materiale straks vises på ledningerne.
Hvis du f.eks. mangler en ny dimension, materiale mv. beskrives det efterfølgende, hvordan
disse oprettes.
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Tilføj ny dimension, materiale eller andre værdier
Hvis du under udfyldelsen af skemaet ”Ledninger – Objektattributter” eller ”Komponenter –
Objektattributter” mangler en værdi i listen, kan du oprette dem her:

Herved fremkommer dette billede:

I listen Tabel navn øverst, vælges om det er en Ledning eller en komponent, du mangler en
værdi til.
I listen Felt navn vælges hvilket feltnavn, du mangler en værdi til.
I eksemplet her mangler vi dimensionen 75. Den indtastes som vist ovenfor, og dernæst trykkes
på Indsæt ny. 75 vil efterfølgende være at se i listen ovenfor samt i indtastningsbillederne for
komponenter og ledninger.
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Eksisterende værdier i listen Kode værdier kan ligeledes slettes og rettes.
Skal den nye liste gemmes, klikkes på OK, og billedet forlades ved klik på Afslut.
Følgende felter kan tilføjes flere værdier:
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6.

KOPIER EGENSKABER FRA STOPHANER, LEDNINGER
MV.

Hvis du har indtastet en masse egenskaber på en ny stophane eller ledning, kan du kopiere disse
data til andre stophaner og ledninger.
•

Klik på knappen Kopier Egenskaber

•

Vælg det objekt, som der skal kopieres egenskaber fra.

•

Klik på en eller flere komponenter, der skal kopieres egenskaber til. Afslut med højreklik og
egenskaber er kopieret.

23

Rambøll Graf online

7.

NEDLÆG LEDNING/KOMPONENT

Med funktionen kan du tage ledninger/komponenter ud af drift. Når de bliver nedlagt, vises de i
kortet med farven grå, så man stadig kan ane, der ligger gamle ledninger, som ikke er i drift
længere.
Ved klik på funktionen beder programmet dig om at udpege ledning/komponent, som skal
nedlægges. Hermed fremkommer dette billede:

I eksemplet ovenfor er der oprettet et databasekort 2050 til nedlagte komponenter/ledninger.
Ved klik på ”Nedlæg”, vil programmet spørge om du er sikker:

Hvis du lægger nedlagte komponenter/ledninger i et andet databasekort, kan du evt. slukke for
nedlagte komponenter/ledninger i kortvinduet. Det gøres her:

Du kan også fortryde en nedlægning ved klik på funktionen
og på ”Fortryd Nedlæg”.

og dernæst klikke på ledningen
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8.

DAN LUKKELISTE

Funktionen markerer hovedventiler, der skal lukkes for ved brud. Det kræver, at hovedventilerne
hænger rigtigt på ledningerne. I listen ”Valgte hovedventiler” skal stå Hovedventil.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

I listen "Vælg hovedventil" vælges evt. flere hovedventiltyper. Der kan tilføjes flere, hvis du
f.eks. anvender flere hovedventiler (GPS og øjemål).

•

Tryk på knappen "Tilføj.

•

Den valgte hovedventil vil være vist i listen ”Valgte hovedventiler”.

•

Eventuelle forkerte koder fjernes ved klik på knappen "Fjern".

•

Klik på knappen "Udfør".

•

Klik på ledningen, hvor der er brud.

•

Programmet markerer ledningen og finder de ventiler, som der skal lukkes for.
Hovedventilerne markeres med røde cirkler.
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Hvis du har tilknyttet adresser til komponenterne (målerbrønde/stophaner), vil programmet liste
de berørte adresser op:

I skærmbilledet kan du slette valgt adresseliste.
Udpege flere ledninger i kortet, som skal tilhøre adresselisten.
Få vist adresser i kortet visuelt.
Forlade billedet ved klik på Afslut.

26

Rambøll Graf online

9.

FOTO
Hvis du vil lægge fotos ind i ledningsregistreringen, kan du gøre det på 2 måder.

Fotopil
Der kan registreres en fotopil i kortet og knyttes et foto til. Det har den fordel, at du kan se, at
du har et fotografi registreret.
I konstruktionsvinduet vælges komponenttypen ”Fotopil”

Øjemålskonstruktion vælges i konstruktionsværktøjerne.
Der afsættes en fotopil ved klik i kortet:
Der klikkes på info
og dernæst på fotopilen. Herved fremkommer dette billede:

Her bladres frem til mappen, hvori du har fotoet liggende.
Afslut med klik på OK.
Skal du se fotoet igen, klikkes på info
og dernæst på fotopilen.

Fotografi på komponent/ledning
Der klikkes på info
og dernæst på komponent/ledning. Herved fremkommer dette billede:
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Der klikkes på fanen Billede/Dokument.
Der bladres frem til placeringen af dit billede. Billedet ses derefter i skærmbilledet, som vist
ovenfor.
Der afsluttes med klik på OK.
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10.

BRUDREGISTRERING

Afsnittet beskriver, hvorledes du i Rambøll Graf kan registrere og lagre brud på ledninger.
Efterfølgende kan du udskrive en Performance Rapport, som giver dig overblik over brudene.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skriver: Ledningsbrud defineres som brud på hoved- og
forsyningsledninger samt stikledninger (vandforsyningens del). Antal ledningsbrud gælder både
selvopståede brud, som f.eks. tæringer, sætninger og frostsprængninger og brud grundet ydre
forhold, f.eks. overgravninger.
Brud på private jordledninger skal ikke med i opgørelsen.

Ved klik på funktionen, beder programmet dig klikke på ledningen, hvor bruddet er sket.
Programmet afsætter en
og åbner Bruddata billedet. Heri ses den nærmeste Adresse,
Bruddato (som dd.) og initialer. Som standard er det valgt at medtag bruddet i
Performance Rapport (kan fravælges):
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Der kan vælges værdier for Brud udført af, Type, Armatur, Placering, Alder, Tilstand,
Udseende, Årsag, Rep. metode, Fyldmateriale. Du kan også indtaste andre værdier i
listerne. Bemærkning udfyldes eventuelt. Under Lukningstype vælges, om bruddet er planlagt,
akut eller skyldes en forurening. Indtast start- og sluttidspunkt for bruddet. Programmet
udregner selv Antal afbrydelsesminutter. Vurder også vandtab i kubikmeter.
I fane 2 ”Ledningsdata” ses data vedr. ledningen, hvor bruddet er sket:

Ved klik på Vis Ledning fremkommer egenskabsdatavinduet for ledningen.
Ved klik på Zoom til brud (globus) markerer programmet ledningen i kortet.
I fane 3 ”Berørte adresser” listes berørte adresser op, hvis du har tilknyttet adresser til
komponenter:

30

Rambøll Graf online

Bruddata Oversigt
I Rambøll Graf menuen vælges ”Bruddata – Oversigt”:
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Her fås overblik over brud:

I billedet oplyses om Bruddato, Adresse, Initialer, Type, Armatur, Ledningstype, MaterialeLedning, Årsag, Lukningstype, Antal afbrydelsesminutter, Antal berørte adresser, Antal forbruger
afbrydelsesminutter, Beskrivelse og Medtag i Performance Rapport (kan kun til-/fravælges i
billedet Bruddata).
I øverste del kan du lave forskellige søgninger. F.eks. hvis man vil se alle brudene fra 2019:
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Eller søge på en bestemt type brud.
Under søgningen viser programmet alle brud eller resultatet af søgningen. Ved klik på globus ud
for det enkelte brud, zoomer programmet til bruddet i kortet. Ved klik i feltet Detalje, vises den
komplette indtastning på bruddet.
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11.

PERFORMANCE RAPPORT
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skriver, at Performance rapporten skal indeholde
følgende:
Ledningsbrud
Vejledning
Ledningsbrud defineres som brud på hoved- og forsyningsledninger samt stikledninger (vandforsyningens del). Antal ledningsbrud gælder både selvopståede brud, som f.eks. tæringer, sætninger og frostsprængninger og brud grundet ydre forhold, f.eks. overgravninger.
Brud på private jordledninger skal ikke med i opgørelsen.
Forbrugerafbrydelsesminutter
Vejledning
Forbrugerafbrydelsesminutter defineres som den samlede sum af varigheden af ikke-planlagte
vandafbrydelser pr. forbruger.
Antallet af forbrugerafbrydelsesminutter pr. vandafbrydelse beregnes ved at gange varigheden af
hver afbrydelse (i minutter) med antallet af postadresser, der er påvirket af afbrydelsen. Det
samlede antal forbrugerafbrydelsesminutter er summen af forbrugerafbrydelsesminutter ved
samtlige ikke-planlagte vandafbrydelser.
Ikke planlagte vandafbrydelser, som oftest kan skyldes et brud, defineres, som de situationer,
hvor der lukkes for vandet til en forbruger, hvor der ikke senest 48 timer før har været varslet en
lukning af vandet. En varsling kan være via brev, opslag eller SMS og lignende, der informerer
forbrugeren omkring lukningen på sin bopæl. Oplysninger om lukninger på vandselskabets
hjemmeside betragtes ikke som tilstrækkelig varsling.
Den gennemsnitlige varighed af ikke-planlagte vandafbrydelser pr. forbruger beregnes ved at
dividere det samlede antal afbrydelsesminutter med antallet af postadresser i forsyningsområdet,
som forsyningen leverer vand til.
Postadresser i forsyningsområdet
Vejledning
Antallet af postadresser, som vandselskabet leverer vand til. Det omfatter ikke kun adresser med
en vandmåler, men også de postadresser, som ”ligger” bag ved en måler som f.eks. ved nogle
boligforeninger og andelsboliger.
Ledningsnet
Vejledning
Ledningsnettets længde (hoved- og forsyningsledninger) opdelt i henholdsvis ledninger i
landzone og ledninger i byzone(r). Opgørelsen omfatter ikke stikledninger.
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Ved klik på Performance rapport fremkommer dette opsætningsbillede:
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I øverste del vælges typen for hoved-, forsynings- og vandværkets del af stikledninger. Husk
også eventuelle opmålte - eller usikre ledninger. Det er vigtigt, at brud, som er placeret efter
stikledningsventilen, ikke medtages i rapporten. De brud, som ikke skal med, kan fravælges i
billedet ”Bruddata oversigt”.
I anden del udvælges de ledningstyper, som skal med i beregningen af antal kilometer ledning.
I tredje del vælges Årstal for rapporten.
I sidste del oplyser programmet om hvor mange postadresser der er tilknyttet
målerbrønde/stikledningsventiler. Er tallet ikke korrekt, kan det rettes.
•
•

Ledningstyper vælges i listen ”Vælg typer” og et klik på knappen ”Tilføj”. Valgte koder kan
fravælges ved klik på ”Fjern”.
Ved klik på ”Vis rapport” dannes rapporten og følgende besked fremkommer:

•

Der trykkes på OK og følgende vindue fremkommer:

I vinduet sendes rapporten direkte til udskrift ved klik på printeren, eller der dannes en pdf-fil.
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Ved pdf skal du vælge en placering af rapporten på computeren. Der bladres til den ønskede
placering, og der trykkes på Save:

Nedenstående billede kommer frem. Indstillingerne ændres ikke. Der trykkes blot på Save
knappen:
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PDF filen dannes og kan åbnes ved at klikke på dette link:

Eksempel på en Performance rapport:
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12.

MOTIONERING AF VENTILER

Man kan have svært ved at holde styr på, hvornår ventilerne er blevet motioneret, og hvilke
ventiler det drejer sig om. Med funktionen her skifter motionerede ventiler farve, og du får
dermed overblik over hvilke ventiler, der skal motioneres.

Ved klik på motionering beder programmet om at udpege hovedventilen, som skal motioneres.
Herved fremkommer dette billede:

Heri vælges en Dato for motionering: Vved klik på pil ned fremkommer en kalender, hvori dato
vælges. Motioneret af indtastes, evt. Bemærkning indtastes, og Dato for næste
motionering vælges i listen ved klik på pil ned. Der kan også krydses af, om ventilen er Defekt.
Hvis den er det, får den en 3. farve. Hvis ventilen er defekt, løber lukkelisten også forbi ventilen.
Billedet forlades ved klik på krydset, og ventilen skifter farve.

Motionerede ventiler – oversigt
Udover, at de motionerede ventiler ses i kortet med anden farve, kan du også få overblik over,
hvilke hovedventiler der er motioneret i listeform her:
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Herved fremkommer oversigten over Hovedventiler – Motionerede:

Farver på motionerede ventiler, defekte ventiler og lukkede ventiler sættes op ved at
klikke som vist i billedet ovenfor.
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I billedet ”Hovedventiler – Motionerede øverst vælges hovedventiler, du kan godt have flere.
Ventil øjemål, ventil GPS osv. Programmet har valgt de ventiler, som programmet anvender til
”Dan lukkeliste”, så hvis denne er rigtigt indstillet, skal du ikke foretage dig videre.
Du kan se de motionerede ventiler samlet, ved at klikke i feltet Motioneret, så fremkommer pil op
eller pil ned:

.

Du kan nøjes med at se ventiler, hvor dato for næste motionering er overskredet ved at klikke i
feltet.
Den enkelte ventil kan du finde i kortet ved at markere linien i listen som vist nedenfor og
dernæst klikke på globus:

Det, som afgør, om en hovedventil er motioneret er, at hvis datoen for næste motionering ikke er
overskredet, vil hovedventilen have status motioneret og have en anden farve i kortet.
Når kortet åbnes, opdateres motionerede hovedventiler automatisk, og der fremkommer en
meddelelse om, hvorvidt du vil se overskredne motionerede ventiler:

Svares Yes, fremkommer listen.
Dette er nødvendigt, da dato for næste motionering jo kan være overskredet. Er datoen
overskredet, bliver ventilen igen den oprindelige farve.
I billedet Komponenter – Objektattributter kan du også se, at en ventil er motioneret. Ved klik på
”Vis detaljeret info:
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Fremkommer Komponenter – Objektattributter:

I billedet kan du også angive, om Hovedventilen er defekt eller lukket.
Ved klik på Vis motionering fremkommer motioneringsbilledet:
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13.

LEDNINGSNET – TILGANG/AFGANG
Med funktionen får du en komplet opgørelse over Afgang i året eller en Statusopgørelse i ht.
Forsyningssekretariatets POLKA.
Hovedledninger skal have information om beliggenhed, materiale, dimension og alder.
Stikledninger skal have information om beliggenhed og alder.
Ventiler skal have information om beliggenhed, dimension og alder.
Stikledningsventiler, skelbrønde/målerbrønde, inspektionsbrønde/sektionsbrønde skal have
information om beliggenhed og alder.
Der udskrives et excel-ark med evt. mangelliste i bunden.
Kald menuen "Rambøll Graf – Ledningsnet – tilgang/afgang"
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I billedet vælges Kortnummer og de lednings- og komponenttyper, som du har brugt i din
ledningsregistrering.
Der klikkes på "Afgang i året" eller ”Status for værdigopgørelse” og en excel-fil dannes (NB: Det
kræver, at der er installeret excel på computeren).
Nederst på regnearket, skal du tjekke mangellisten.
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14.

OPFRISK

Funktionen opfrisker alle data på skærmen.
Eks:
Fjerner ”konstruktionsobjekter”, som f.eks. ledninger markeret i lukkeliste og ved konstruktion,
hvis disse ikke tidligere er fjernet. Hvis man f.eks. lukker vinduet med lukkeliste, og man stadig
har markeret lukkelisten, kan denne funktion bruges.
Programmet opfrisker baggrundslag fra WFS (f.eks. bygninger), hvis disse ikke er blevet hentet i
første omgang.
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15.

PROJEKTER/ARBEJDSPLADSER

Her kan du gemme projekter/arbejdspladser. Hvis du f.eks. skal arbejde i et område i en periode
og slutter fredag og vil starte samme sted mandag, kan du oprette et projekt her.
Tryk på

. Herved fremkommer dette billede:

Du kan også vælge mellem eksisterende Projekter og trykke Åben.
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16.

OVERSIGT KOMPONENTER – LEDNINGER (LISTEFORM)

For at få rigtig glæde af din ledningsregistrering er det vigtigt, at data er så komplette som
muligt. Når data er det, kan man også trække værdier ud, som skal bruges til bl.a.
Forsyningssekretariatet (vandværker som udpumper mere end 800.000 kubik).
Du kan også trække en komplet liste over, hvad der er lavet gennem året og medbringe til
generalforsamlingen.
For at få overblik over data, kan man i listeform se hele ledningsnettet. Det er nemlig vigtigt, at
der på samtlige ledningsstykker og hovedventiler er inddateret dimension, materiale, årstal og
beliggenhed. Det er umuligt at overskue ud fra de grafiske data alene, derfor funktionen.

Komponenter - Oversigt

I billedet kan du lave forskellige opsætninger/sorteringer. Du kan f.eks. lave en sortering på
komponenttype, som vist i billedet ovenfor.
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Skriv ”stophane” i feltet ”Filtrer efter type” og tryk på Enter. Herved sorteres, så kun stophaner
fremgår i listen.
I ”Filtrer anlægsår” kan du f.eks. taste 1990 og se alle stophaner fra år 1990.
I ”Filtrer på øvrige” kan du lave sorteringer på resten af kolonnerne. F.eks. kan du indtaste City,
og få vist alle stophaner i City.
Hvis du vil se en bestemt stophane i kortet, klikkes der på linien i listen med stophanen og
dernæst på
markeret med gul.

, programmet vil zoome til stophanen og vise den midt i kortet

Ved klik på knappen ”Vi detaljeret info” åbner egenskabsdata vinduet for den enkelte
komponent/ledning:

Hvis du klikker i toppen af den enkelte kolonne, fremkommer pil op eller pil ned. Der kan
sorteres, så alle manglerne i den valgte kolonne kommer til at stå i toppen eller i bunden. Det
giver et godt overblik over, hvor mange komponenter/ledninger, der mangler info.
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Ledninger - Oversigt
Beskrivelse af sorteringsmuligheder se ovenfor.

50

Rambøll Graf online

17.

PRINT

Inden du går i gang med Print, skal du have oprettet nogle print layouts.

Print opsætning
I menuen vælges følgende:

Herved fremkommer dette billede:

51

Rambøll Graf online

•

I billedet trykkes på knappen Ny:

•

Der indtastes øverst et Navn på tegningshovedet. Da de er forskellige i størrelse, om det er
liggende eller stående eller A4, A3, A2 mv., er det en god ide at give layoutet et sigende
navn.

•

I linie 3 vælges Papirformat.

•

Klik på Opret. Herved er det nye layout oprettet:
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•

Firmanavn og Adresse udfyldes.
Logo kan indsættes i png eller jpg-format. Det kan være nødvendigt at tilpasse størrelsen.

•

Signaturer på komponenter og ledninger vælges til/fra.

•

Ved klik på OK oprettes tegningshovedet, og billedet forlades ved klik på Afslut.

Print

Ved klik på printeren fremkommer printvinduet:

Billedet viser også en lilla ramme, som svarer til størrelsen på de værdier, der står i
Udskrivningsvinduet. Rammen kan man trække i og flytte rundt på skærmen.
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•

Der vælges det ønskede Layout, Skalering, Papirformat, Evt. filformat og evt. printer.

•

Der indtastes Fritekst, Identifikation og Kortblad.

•

Hvis du ønsker en pdf-fil, vælges PDF som filformat, og der trykkes på Export. Programmet
åbner et nyt vindue, som du skal indstille til den rigtige placering af pdf-filen, og dernæst
trykkes Save.

•

Vil du have det ud på papir, vælges den rigtige Printer, og der trykkes på Print.
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18.

EKSPORTER DATA TIL SERVER / RAMBØLL WEB /
RAMBØLL LER VIKAR

Funktionen kan også kaldes i menuen ”Rambøll Graf” – Export – Eksporter data til server/Rambøll
Web (og LER vikar).
Under digitalisering ligger dine Qgis data lokalt på computeren. Efter endt digitalisering skal data
gemmes og eksporteres til Rambølls server. Data til Rambøll Web opdateres også, og du kan også
opdatere data til LER Vikaren.
Gem digitaliseringen i Konstruktionsvinduet:

Klik på

for at eksportere data:

55

Rambøll Graf online

Ved klik på Eksport sættes eksporten i gang.
Programmet informerer om linket til din Rambøll Web (ledningsregistrering i skyen). Efter endt
eksport, er det en god ide at klikke på linket og tjekke, at data, som er ændret i Qgis, også er
slået igennem på Rambøll Web.
Hvis du har en LER vikar, skal du krydse af i ”Upload Digitale data til LER Vikar”.
Hvis du har flere databasekort, kan du vælge, hvad der skal eksporteres.
Efter endt eksport oplyser programmet, hvor mange komponenter, ledninger mv., der er
eksporteret.

19.

LUK PROGRAMMET
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20.

OPSÆTNING AF KOMPONENTER OG LEDNINGER
Her kan du
Redigere – udseendet på eksisterende komponent – og ledningstyper.
Oprette nye komponent – og ledningstyper.
Fjern eksisterende komponent - og ledningstype.

Rediger komponent/ledning
I menuen vælges ”Rambøll Graf” – Opsætning af komponenter og ledninger – Komponenter.
Eksemplet viser oprettelse af en komponent. Princippet for oprettelse af ledning er det samme.
Herved fremkommer dette billede:
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For at ændre symbol, klikkes i symbolfeltet i ovenstående billede. Herefter fremkommer
nedenstående billede, hvori der klikkes på Tekst-markør:

I bunden ses de forskellige symboler, som der kan vælges i mellem. Farve og størrelse ændres i
det foregående billede. Klik på OK og symbolet har ændret udseende:
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I ovenstående billede ændres Størrelse og Farve. Ved klik på knappen Gem, fremkommer dette
billede:

Ved klik på Yes, opdaterer programmet udseendet af den redigerede komponent i kortet og i
signaturforklaringen.

Opret komponent/ledning
Eksemplet viser oprettelse af en ledning. Princippet for oprettelse af en komponent er det samme.
I menuen ”Rambøll Graf” kaldes undermenuen – Opsætning af komponenter og ledninger –
Ledninger:

I nederste linie klikkes på stjernen til venstre og Aktiv til højre klikkes af.
Navn på den nye ledning indtastes under Type, og der klikkes i feltet ”Symbol”. Herved kommer
dette billede:

59

Rambøll Graf online

Der klikkes på ”Simpel linje” øverst i billedet.
Stregstilart vælges.
Der klikkes på OK.
Der vendes tilbage til det forrige billede, hvori farve og tykkelse vælges. Ved klik på Gem. Herved
kommer dette billede:

Ved klik på Yes, oprettes ledningen og kan ses i signaturforklaringen.
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Fjern eksisterende komponent - og ledningstype
Eksemplet viser fjernelse af en ledning. Princippet er det samme for fjernelse af en komponent.
I menuen Rambøll Graf kaldes undermenuen – Opsætning af komponenter og ledninger –
Ledninger:
Fjernelse af en komponent/ledning gøres nemt ved at fjerne hakket i Aktiv her:

Ved klik på Gem. Herved kommer dette billede:

Ved klik på Yes, opdaterer programmet kortet, så ledninger/komponenter lægges i kategorien
”Andet” og vises røde og fjernes fra signaturforklaringen. Hvis du helt vil slette ledning eller
komponent, anvendes slette-funktionen under konstruktionsværktøjerne.
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21.

IMPORT
Import GPS
Import af GPS data sker i menuen: Rambøll Graf – Import – GPS:

21.1.1 Hvordan skal filen se ud?
Nedenfor ses et uddrag af en GPS-opmålingsfil, som kan indlæses i Rambøll Graf. Du skal være
opmærksom på, om din ledningsregistrering ligger i System34 koordinater eller UTM32
koordinater. De fleste er overgået til UTM32 koordinater. Der skal måles op i det samme
koordinatsystem.
1. kolonne er
2. kolonne er
3. kolonne er
4. kolonne er
5. kolonne er
brandhane.

et løbenummer.
en y-koordinat
en x-koordinat.
z-koten.
en angivelse af, hvad det er, der måles op. Eks. punkt, stikledningsventil,

Efter kolonne 5 kan du angive bemærkninger (f.eks. dimension). Disse vil vises i kortet som
noter, og efterfølgende skal du selv indtaste egenskaberne manuelt i egenskabsdatabillederne.
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Hvis du ønsker at inddatere egenskaber på gps’en, medens du er i marken, skal du i kolonne 6
skrive dimension, i kolonne 7 skrive materiale, i kolonne 8 skrive anlægsår 2020, i kolonne 9
skrive bemærkning. Gør du det, vil egenskaberne automatisk importeres på ledninger og
komponenter. Læs mere herom senere i dette afsnit.
Eksempel på hvor kommentarer kommer ind i kortet som noter:
37,6132333.770,583370.300,33.621,5
38,6133559.923,583379.672,33.312,5
39,6133555.211,583381.742,33.031,5
40,6133532.192,583390.680,32.650,5
41,6132947.345,583462.753,22.016,2 32pe
42,6132942.145,583445.700,21.755,2 32pe
43,6132942.959,583445.612,21.934,6
44,6132942.592,583443.821,21.790,6
45,6132993.558,583670.137,28.494,6
46,6132993.711,583670.449,28.461,5
47,6132962.575,583793.721,31.616,5
48,6132962.369,583794.632,31.656,6
49,6132961.135,583794.312,31.650,6
50,6132960.857,583793.730,31.643,8
51,6132960.878,583793.725,31.649,5
52,6133004.631,584035.316,27.367,5
53,6133005.006,584035.309,27.472,6
Eksempel på GPS opmåling med egenskaber, som importeres direkte til komponenter:
Skal egenskaber importeres direkte til databasen, skal filen se ud således:
0001,6322501.075,581799.445,6.022,1,40,PE,2020,T-styk
I kolonne 6 skrives dimension, i kolonne 7 skrives materiale, i kolonne 8 skrives anlægsår 2020, i
kolonne 9 skrives bemærkning.
Er der nogle af disse egenskabsoplysninger, som du ikke har, skal felterne stå tomme, adskilt af
et komma. I eksemplet nedenfor vil teksten ”T-styk” lande i bemærkningsfeltet.
0002,6322501.075,581799.445,6.022,1,,,,T-styk
Kodetabel (kolonne 5)

1. Punkt på hoved-/forsyningsledning
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Punkt på stikledning
Punkt på råvandsledning
Anboring
Stikledningsventil
Målerbrønd
Hovedventil
Brandhane
Boring
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10. Sektionsmålerbrønd
11. Udskylningsbrønd
12. Ventilbrønd
13. Reduktion
14. Slutprop
15. Hjælpepunkt*
16. Samling
17. Afgrening
18. Overgang
19. Diverse
20. Punkt på jordledning
*Kan der ikke fås kontakt med satellitter pga. træer mv., kan der afsættes hjælpepunkter. Typisk
rulles et målebånd ud til f.eks. 18 m, og der afsættes et punkt (15). I samme linie afsættes et
punkt (15) i 12 meters afstand. Som bemærkning skrives 18 m og 12 m ud for hvert
hjælpepunkt. Efterfølgende vil man i Rambøll Graf ”forlænge” ud til det komponenten, der ikke
kunne opmåles.
Når filen ser ud som ovenstående, skal import skærmbilledet indstilles:

•

GPS filen, som skal importeres, vælges vha. knappen yderst th.
o

Første gang du vælger en fil, skal programmet læse denne igennem og udfylde
”Kolonnenummer” i den første tabel. Herefter kan du angive, hvilket ”Indhold” de
enkelte kolonner svarer til.

o

Når der angives kolonne til ”Kode” vises følgende:
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•
•
•

•
•
•
•

o

Hvis der svares bekræftende, vil programmet finde alle de koder, som anvendes i
skærmbilledet, og vise disse i tabellen ”Oversættelse af koder”. Herefter angives
sammenhæng mellem koder og komponenttyper. Når disse er udfyldt, kan filen
indlæses.

o

Hvis du tidligere har indlæst en fil, vil begge tabeller bliver udfyldt med den gemte
information, når der vælges en fil.

GPS filen kan typisk være adskilt i mellem kolonnerne med komma eller semikolon. GPS filen
kan evt. åbnes i Notesblok for at finde ud af det.
Opmålt dato vælges.
Importer Bemærkninger som Noter. Hvis dette vælges, vil programmet oprette en særskilt
note sammen med komponenten. I modsat fald vil programmet indlægge noten i
komponentens bemærkningsfelt.
Importer løbenumre: Hvis dette vælges, vil løbenummeret blive indlagt i komponentens
Nummer-felt.
Kolonnerne i opmålingsfilen listes op. Det er muligt at bytte rundt på f.eks. x og y.
Programmet har scannet hvilke koder (fra kolonne 5), der skal importeres. Disse skal
oversættes til de komponenttyper, som du anvender.
Ved klik på ”Udfør” importeres opmålingen, og programmet zoomer hen til opmålingen, som
vises i kortet. Hvis man fortryder indlæsningen, kan man vælge ”Fortryd digitalisering”.

Her ses et eksempel på en fil, som også indeholder dimension, materiale, anlægsår og
bemærkning, som også kan blive lagt ind i komponentskærmbilledet automatisk:
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Importer data fra Rambøll Web (endnu ikke implementeret)
I Rambøll Web kommer du til at kunne lave simple redigeringer. F.eks. finder driftsfolket ud af, at
stophanen ikke er placeret som vist og kan indtegne en ny placering eller rette en dimension.
Rambøll Web Reg er endnu ikke færdigudviklet.
Når data skal hentes fra Webben til Rambøll Graf, kaldes menuen: Rambøll Graf – Importer data
fra Rambøll Web:
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Ved klik på Import, hentes data fra Rambøll Web.

Importer data fra anden lokal Rambøll Graf Qgis installation
Hvis værket har Rambøll Graf installeret på flere forskellige computere f.eks. på vandværket og
hjemme hos formanden, kan disse lokaldata synkroniseres med denne funktion.
Kald menuen: Rambøll Graf – Import – Synkroniser data fra andre Qgis installationer:

Det er muligt at sætte en dato for hvilke data, der skal importeres, så synkroniseringen ikke
bliver for tung.
Når synkroniseringen sættes i gang ved klik på Import, oplyser programmet om, hvor mange
komponenter/ledninger/målsætninger og brud, som er indtegnet siden den indtastede dato i
ovenstående billede.

Hvis du ønsker at fortsætte, klikkes Yes i ovenstående billede. Herved igangsættes importen.
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I bunden af ovenstående billede ses antal importerede komponenter/ledninger mv.
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22.

EKSPORT
Eksporter data til Rambøll Server/Rambøll Web
Se tidligere beskrivelse.

Eksport DXF
Her kan du eksportere vandlaget til DXF:

Herved fremkommer Eksport billedet:
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I billedet indtastes/bladres til stien, hvor filen skal placeres, og filen gives et navn. I dette
eksempel er navnet ”vand.dxf”.
De fleste har kun et Kort 2000. Hvis du har flere, kan du vælge et specifikt kort i listen eller
krydse af i ”Alle kort”.
Ved klik på Udfør igangsættes eksporten.
I Status informerer programmet om status på eksporten og programmet kommer med en
meddelelse om at Eksporten er færdig.
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23.

FIND AFSTAND
Funktionen måler afstande og oplyser løbende afstanden i kortet.

Ved klik på målebåndet fremkommer dette billede:

•

Der klikkes i kortet. Når du bevæger musen, hænger der en linie imellem markøren og det
første punkt. Programmet vil i øverste liste vise længden på de enkelte ledningsstykker.
Funktionen afsluttes med højreklik i kortet. Herefter vises den samlede afstand der måles.

•

Der kan måles en ny afstand ved klik på knappen Ny.
Billedet forlades ved klik på Close, og målebåndet forsvinder i kortet.
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24.

DATABASER/OPSÆTNING

Database Administrator
Hvis du arbejder for flere vandværker, er dette menupunkt aktuelt. Ellers ikke. Brugernavn og
Password udleveres af Rambøll.
I listen med databaser vælges blandt de databaser, som du har adgang til. Under hver database,
kan der være oprettet flere Projekter som kan vælges i listen.
I listen med ”Kommune til adressesøgning” se den valgte kommune. Der kan vælges en anden
kommune i listen.
Hvis knappen ”Hent Data” er aktiv, kan du hente data.
Databasen åbnes ved klik på Åben.

Skifter du mellem databaser, kræver det en genstart af programmet, hvis du skal have
adressesøgningen til at virke i en anden kommune.

Kortopsætning
Funktionen bruges til opsætning af projekt første gang. Dette gøres af Rambøll.
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QGIS opsætning
Her opsættes menupunkter, toolbars og paneler.
Som standard installation vises alle menuer.
Som toolbars vises ”Kortnavigation-værktøjslinje og Rambøll Graf”
Som paneler vises ”Lag og Geosearch dk”.
Ved klik på OK, slår din ændrede opsætningen igennem.
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25.

DATABASEKORT (TIL PROJEKTER)
Databasekort funktionen anvendes til at adskille data, hvis du f.eks. skal projektere en ny
vandledning, som ikke skal med i din ledningsregistrering og ikke uploades til Rambøll Web og
Rambøll LER vikar.
Funktionen hentes her:

Herved fremkommer dette billede:

Hvis du ikke har arbejdet med databasekort før skal du gøre følgende:
•
•
•

Oprette et Kort 2000 – Ledningsregistrering (hvori din eksisterende ledningsregistrering
ligger).
Klikke på den knappen til venstre for kort 2000 for at gemme, og der fremkommer en ny
blank linie under.
Oprette Kort 2010 – Projekteret ledning:
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Eksempel på database med flere databasekort:

Hvis du vil slette et databasekort, klikkes i feltet til venstre for nummeret, og der trykkes på
”Delete” tasten på dit tastatur.
For at oprette et nyt databasekort klikkes på den blanke linie nederst, og der tastes et
kortnummer og beskrivelse.
Når du starter programmet op næste gang, får du denne knap, hvor du kan sætte forskellige
kortfiltre afhængigt af, hvad du vil se i dit kortvindue.
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I konstruktionsvinduet, skal du vælge i hvilket kort, du vil digitalisere.
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26.

HISTORIK
En detaljeret liste over historik kan du se i Rambøll Graf menuen under ”Historik – detaljeret”.
I historikken gemmes brug af konstruktionsværktøjerne, tidspunkt for konstruktion og initialer på
den operativsystembruger, som har udført konstruktionen.

Zoom til valgt række. Kortvinduet zoomer hen, og objektet er markeret og vist midt i kortet.
Vis detaljeret info. Skærmbilledet med objektattributter kommer frem.
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