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1.

INSTALLATION
Vejledningen dækker både ny-installation samt opdatering af eksisterende installation.

1.1

Hent programinstallation
Installationen kan du hente på vores hjemmeside: http://forsyning.ramboll.dk/

I billedet klikkes på "Abonnenter". Herved fremkommer efterfølgende billede:

1-1

Rambøll Graf Manual
Installation

Der logges på i billedet nedenfor:

I det fremkomne billede klikkes på Rambøll Graf:
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I det fremkomne billede kan der både hentes den nyeste version samt installationsvejledning:

Hent den nyeste version ved at klikke på "her"

I det fremkommende billede klikkes på "Save"

Programmet vil vide, hvor data skal placeres. Dobbeltklik på c: i listen. Opret derefter en ny
mappe, som kaldes ”opdat”. Dobbeltklik på opdat og gem filen i mappen

1-3
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Herved starter du med at downloade:

Dobbeltklik på ”Denne computer” på skrivebordet.
Dobbeltklik på c-drevet
Dobbeltklik på mappen ”opdat”

1-4
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Der højreklikkes på den pakkede fil gisinstall.zip. Herved fremkommer en menu, hvori filen kan
pakkes ud:

De udpakkede filer ses nedenfor.

Følg herefter vejledningen i installation.
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Installationsvejledning
Forud for denne vejledning har du hentet installationen på http://forsyning.ramboll.dk/. Sammen
med Rambøll Graf installeres også en Access Runtime.
Der dobbelt-klikkes på filen ”SetupGraf.exe”.

Herved fremkommer installationsbilledet. I billedet igangsættes installationen ved klik på OK.
Hvis du i forvejen har programmet installeret og vil opdatere til nyeste version, får du følgende
meddelelse:

Hertil klikkes på Ok.
Hvis du har en tidligere installation med en ældre runtime version af access, vil programmet bede
dig slette den gamle version og efterfølgende installere den nye.
Hvis du installerer programmet første gang, vil du få følgende meddelelse, hvis du har access
2010 installeret:
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Der klikkes på Ok.
Hvis du installerer programmet første gang, vil du få følgende meddelelse, hvis du ikke har access 2010 installeret:

Der klikkes på ”Installér Access 2010 Runtime”
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Der krydses af i ”Jeg accepterer betingelserne i aftalen”, og dernæst klikkes på knappen ”Fortsæt”. Installationen er i gang:

1-8

Rambøll Graf Manual
Installation

Efter endt installation, fremkommer nedenstående:

Billedet forlades ved klik på ”Luk”.

Her et billede af en igangsat Rambøll Graf installation:
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Når installationen er færdig, ses nedenstående billede:

Billedet forlades ved klik på Afslut. Hvis det er første gang programmet er blevet installeret, skal
du efterfølgende lave en Genstart af computeren. Ellers er det muligt, at fonte/skrifttyper ikke
er installeret korrekt, og komponenter mv. vises med forkerte symboler.
Programmet startes fra skrivebordet ved at dobbeltklikke på globussen

.

I programmets opstartsbillede kan du se, at der er installeret et program af datoen XXXX-XX-XX.
Programmet kigger endnu ikke på vandværkets data, det ses i linien "DATABASE: C:\RambollGraf\Access\G98MapD.mdb". Typisk ligger vandværkets data i c:\vand. Opstartssiden oplyser
også om, du har den nyeste version.
Klik på knappen ”Start”:
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1.2.1
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Indlæs opsætning fra tidligere installation.

Denne funktion kan springes op, hvis du aldrig har haft en installation af Rambøll Graf på den
computer, du installerer på nu.
Hvis du på din computer har en ældre version af Rambøll Graf, som har en opsætning af tegningshoved, navn mv., som du ønsker at bevare, kan du indlæse denne opsætning i den nye installation.
Vælg "Hjælpeprogrammer" i menuen og "Database Konvertering, Opdatering, Kontrol" i undermenuen:

Herved fremkommer følgende billede:
"Import filnavn" er forvalgt som nedenstående og er typisk den, du skal anvende.
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I billedet trykkes på knappen ”Udfør”.

Når opdateringen er færdig, skrives det i bunden af billedet. Du kan læse, hvad der står i ”Log
filen”, den kan også forlades ved klik på Cancel.
Følgende information indlæses:
•
•
•
•
•

1.2.2

Firmanavn1, Firmanavn2 til tegningshoved
Sti til kort, sti til editor, sti til viewer, sti til billeder, sti til headers
Tilknyttede databaser (dropdown ved tilknyt)
Sidst anvendte parametre i programmer (f.eks. hvilket kort, der har været anvendt ved konstruktion, printopsætning mv.)
Placering af skærmbilleder (man har jo typisk flyttet rundt på sine skærmbilleder, så de passer til skærmens størrelse).

Tilknyt programmet til vandværkets database

Placer evt. tidligere ledningsdata på c:\vand\ med diverse under-mapper. Hvis det er en opdatering af programmet, vil ledningsdata allerede ligge i c:\vand.
I menuen vælges ”Hjælpeprogrammer – Database administrator”:
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I billedet klikkes på fanebladet Tilknyt:
I billedet klikkes i linien ”Navn” helt ude til højre på den firkantede knap (uden pil på). Herved
åbnes et nyt vindue. Vinduet indstilles til at kigge på c:\vand\db\*.mdb (dit vandværks database). Find databasen ved at klikke på knappen som vist nedenfor:

Når programmet spørger, om du vil tilknytte, svares Yes. Hvis programmet spørger, om du vil
opdatere databasen, svares ”Yes”.

Hent kortvindue:
Klik på globussen i menuen:

1-13

Rambøll Graf Manual
Installation

1-14

I arbejdspladsvinduet klikkes på ”arbejdsplads” og dernæst på ”Åben”

Det anbefales at læse diverse vejledninger. Deriblandt ”Opstart og print”.
Ved eventuelle fejlmeddelelser:
Klik på fanebladet ”Reparer”:

Klik på knappen ”Registrer MapX”. Installationen er nu komplet, og billedet forlades ved klik på
krydset i øverste højre hjørne.
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Opdateringsoversigt
Hvis det er en opdatering, kan du i nedenstående menu under ”opdateringsoversigt” læse, hvilke
opdateringer, der er sket med installationen.
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OPSTART OG PRINT
Start Rambøll Graf på skrivebordet. Ved dobbeltklik på:

Programmets opstartsbillede informerer om version, dato, hvilken database det kigger på, samt
om du har den nyeste version. Vandværkets data vil typisk ligge i mappen c:\vand eller "vand"
på et netværksdrev. Hvis det er mere end 2 år siden grundkortet er opdateret, vil programmet
meddele det her. Rambøll kan kontaktes for tilpasning af nyt grundkort.
Klik på knappen ”Start”:

2.1.1

Hent kortvindue/arbejdsplads

Der skal altid først åbnes et kortvindue. Klik på globussen:
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I vinduet ”Arbejdspladser” klikkes på ”Arbejdsplads_utm”. Herefter klikkes på knappen ”Åben”:

Et kortvindue åbnes sammen med en lagkontrol. I lagkontrollen kan opsætningen af kortvinduet
defineres. Lagkontrollen forlades ved klik på ”Afslut”. Skal lagkontrollen frem igen, kan der klikkes på:
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Adressesøgning

Klik i menuen Adresser og vælg ”Søg Adresse” i menuen:

Herved åbner Adressesøgningsvinduet:

Der klikkes på ”pil ned” i øverste linie. Herved åbner programmet en liste med samtlige indlæste
adresser:
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Der klikkes på det ønskede vejnavn. - Så viser programmet alle husnumrene på det valgte vejnavn. En specifik adresse findes frem i kortvinduet ved at klikke på den firkantede knap til venstre for den udvalgte adresse:

2.2

Udskriv
Programmet har fremfundet den ønskede adresse, som du ønsker at printe, klik på printeren,
herved åbnes udskrivningsvindue:
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Ramme, Målestok, Nordpil

Kan fra-/tilvælges øverst i udskrivningsvinduet. Ramme skal altid være valgt, ellers vises den
ikke rundt om kortet. Målestok er en målepind, der vises i nederste højre hjørne på printet. Nordpil vises i øverste venstre hjørne på printet.
2.2.2

Tegningshoved på udskrift

Hvis du ønsker, at der skal tegningshoved på printet, skal der være ”hakket af” i Hoved. Dernæst
kan du i listen vælge mellem flere hoveder. Hvis du vælger et tegningshoved som stående udskrift, skal du huske at fravælge ”Landskab”. Se også kapitlet vedr. tegningshoved.
2.2.3

Udskriv i målestoksforhold

I vinduet kan du i listen ”Skalering” vælge hvilket målestoksforhold, du ønsker at printe i. Herefter vælges ”Papirformat”. Hvis du gerne vil se, hvad der printes på skærmen, klikkes på knappen
”Vis ramme”. Herved viser programmet det, som kan være på det valgte papirformat og målestoksforhold. Hvis du ikke kan se en ramme i kortvinduet, er det fordi rammen ligger uden for
skærmen, zoom evt. lidt ud.
Hvis ”rammen” ikke indeholder de data, der ønskes printet, kan du evt. panorere
lidt i kortet
og efterfølgende vende tilbage til udskrivningsvinduet og påny klikke på knappen ”Vis ramme”. I
bunden af udskriftsvinduet kan der indtastes marginer. Det er forskelligt fra printer til printer,
hvor meget "gribekant" printeren behøver. Hvis rammen omkring kortet pludselig forsvinder, skal
du indtaste en større værdi som margin.
Til sidst klikkes på knappen ”Udfør”. Herved åbner programmet dit printervindue. I vinduet skal
du vælge den printer, du ønsker at anvende. Herefter klikkes på knappen til højre for:
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Programmet åbner printeres opsætningsbillede:
Billedet er individuelt fra printer til printer. Du skal også her huske at vælge det rigtige papir og
samtidig vælge ”Liggende” udskrift:

Billedet forlades ved klik på OK. Der vendes tilbage til det tidligere skærmbillede:
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Ved klik på OK, sendes printet af sted.
2.2.4

Udskriv skærm

Ønsker du blot at printe det, som ses i kortvinduet (uden hensyntagen til målestoksforhold), skal
du vælge følgende opsætning:

Skalering fravælges, ellers følges vejledningen som beskrevet ovenfor. I det viste eksempel er
også tegningshovedet fravalgt. Dette kan blot tilvælges ved at klikke i feltet ”Hoved”.
2.2.5

Udskriv Stående

I udskrivingsvinduet skal "hakket" i "Landskab" fjernes. Da tegningshoved-skabelonerne til henholdsvis "liggende" og "stående" udskrifter er forskellige, skal det rigtige "Hoved" også vælges.
Printeren skal efterfølgende også indstilles til det valgte som i Rambøll Grafs udskrivningsvindue.
Vær også opmærksom på, at der til de forskellige papirstørrelser er forskellige tegningshoveder.
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Udskriv KMS

Over forsyningsområdet kan lægges et net i ht. Kort og Matrikelstyrelsens inddeling. Du kan bla.
oprette et net, der svarer til en A3 i 1:1000. Dvs. med en A3 printer kan du printe hele forsyningsområdet.

Nettet kan oprettes i menuen "Kort – KMS – Opret Kvadranet (UTM32 E89)":
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Herved fremkommer følgende billede:

Ved tryk på udfør oprettes kvadratnettet. Programmet lægger kvadratnettet øverst i lagkontrollen, og kortet ligger under. Flyt laget nederst i lagkontrollen med knappen ned:
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Nummeret på det enkelte kvadrat sættes på ved at "hakke af" i kolonnen L (for label). Afslut ved
klik på knappen "Gem GeoSet".
2.2.7

KMS Kortblade i brug

Programmet kan lave en liste over de kvadrater, der er vandledninger i. Vælg i menuen "Kort –
KMS – KMS Kortblade i brug":

Herved fremkommer følgende billede:
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250m-nettet svarer til A3 i 1:1000. 500m-nettet svarer til A1 i 1:1000.
Ved tryk på ”Lav Liste” løber programmet i gennem alle kms-felterne og lister felterne med
vandledninger op i ”Se Liste”. Herved åbnes følgende udskriftsbillede:

Her vælges til at starte med, at ”vinge” et par enkelte af med musen i kolonnen ”Print?”. Alternativt kan ”Alle” eller ”Ingen” vælges ved klik på knapperne.
Bagerst i dette kapitel kan du se, hvorledes bullzip printeren kan indstilles til at udskrive hele forsyningsområdet på én gang som pdf-filer, hvis alle print i ovenstående billede er valgt.
2.2.8

KMS Nøgle

I udskriftsvinduet kan du også vælge at få en KMS nøgle på, så du med den kan se hvilke print,
der ligger ved siden af. Vælg "KMS inddeling" i udskriftsvinduet som vist ovenfor.
Herved kommer KMS nøglen på i bunden af den printede tegning:
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Skakbrætsinddeling

Hvis du bruger KMS nettet i fbm. print, kan identifikationen ”250m_608625_55200” være irriterende lang. Den er besværlig, hvis forsyningsområdet f.eks. printes til en mappe.
Nummereringen kan gøres enklere ved at anvende skakbrætsinddeling. Feks. kan den nye nummerering være ”4-R” eller ”4-S”. Som vist sidst i vejledningen. Kald menuen:

Herved kommer nedenstående billede, hvori nummeret for "KMS Nederst Venstre" og "KMS
Øverst Højre" indtastes.
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Klik på ”Lav Liste”

Programmet har oprettet en simpel nummerering.
Klik på "Se Liste":
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Programmet har oprettet en simpel nummerering for hvert kvadrat. For at få det til at slå igennem i kortvinduet, skal du kalde "lagkontrollen":

I lagkontrollen vælges fanebladet Data.
Som lag vælges DKN_250m_euref89, hvis ikke det er valgt.
I listen over "Tilgængelige Kortdata" markeres/vælges "KMS Skakbræt".

Der trykkes på indlæs. Når datasættet ses i nederste liste "Indlæste Kortdata", er den simple
skakbrætsnummerering vist i kortvinduet:
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2.2.10 Udskriv Skakbræt

Kald menuen:
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Herved fremkommer:

250m-nettet svarer til A3 i 1:1000. 500m-nettet svarer til A1 i 1:1000.
Ved tryk på ”Lav Liste” løber programmet i gennem alle kms-/skakbrætnumrene og lister felterne med vandledninger op i ”Se Liste”. Herved åbnes følgende udskriftsbillede:
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2.2.11 Vis Ramme, Flyt Ramme og Slet Ramme

Ved klik på knappen ”Vis Ramme” hopper programmet over i kortvinduet, og der vises en
ramme, som svarer til det papirformat og målestoksforhold, der er valgt. Hvis du ikke kan se nogen ramme, kan det være fordi, rammen ligger udenfor skærmen. – Dvs. der kan være mere på
printet, end skærmen viser.
”Flyt Ramme” – du kan efterfølgende klikke på rammen i kortet og flytte musen til rette placering af rammen. Ved klik på musen, accepterer du placeringen.
”Slet Ramme” Sletter rammen i kortet.
2.2.12 Gem opsætning (printopsætning)

Hvis du ønsker at gemme en printopsætning, hakker du af ved ”Gem opsætning” og indtaster et
navn på opsætningen. Du kan finde tidligere printopsætninger under følgende menu:
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I billedet lister programmet alle print op, og du kan åbne print ved klik på ”Åben Print”.

2.2.13 Bullzip printer – hent gratis printer til dannelse af pdf-filer

Printeren kan downloades gratis på http://forsyning.ramboll.dk. Den ligger under ”Abonnenter” –
”3Part Programmer” til download og installation.
2.2.14 Bullzip printer – indstilling til at danne pdf-filer af hele forsyningsområdet.

Bullzip printeren er installeret. Vælg herefter Start – Alle programmer og find Bullzip printeren og
vælg ”Indstillinger”:
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Herved åbner følgende billede:

I ovenstående billede ændres stien øverst ved at klikke på pilene
lige værdier:

<title> vælges ved dobbeltklik

og vælge mellem de mu-
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Hvis man skal printe mange filer ud, kan det være en god idé at slå fluebenet ”Bekræft ved overskriv” fra, da man ellers skal bekræfte, hver gang en fil skal overskrives. Man bør dog overveje
muligheden af at beholde dette flueben og så altid flytte/slette gamle pdf-filer manuelt.
Man kan også angive, om man ønsker at åbne pdf-filerne, når de er dannet. Den bør nok sættes
til ”Nej”, hvis man laver mange filer.
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Hvis Hvornår skal ”Gem som” dialogen vises? sættes til ”Altid”, vil man for hvert print få
dette skærmbillede:

Hvis ”Settings – Dialog” sættes til ”Altid” vil man for hvert print få skærmbilledet:

Og det er der jo ingen grund til.
De oprindelig bullzip printer indstillinger kan gendannes ved klik på ”Standard i fanebladene ”Generelt og Dialoger”.
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Herved fremkommer følgende billede:

Hertil svares ”Yes”.
Der afsluttes ved klik på OK.
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2.2.15 Bullzip printer – indstil som standard i A3, 1:1000.

Herved fremkommer følgende billede:
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I billedet højreklikkes på Bullzip PDF printeren og ovenstående menu fremkommer. Heri sættes
printeren til ”default printer” og samtidig vælges ”Printing preferences”. Herved fremkommer nedenstående billede:

Billedet indstilles til ”liggende” udskrift (eng. Landscape), og der klikkes efterfølgende på ”Advanced…”. Herved åbnes følgende billede:
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3.

KONSTRUKTION

3.1

Før du går i gang
I venstre side af dit skærmvindue findes konstruktionsværktøjerne. Ved klik på f.eks. ”øjemål”
fremkommer konstruktionsvinduet.

Hvis det ikke sker, er det muligt at nedenstående meddelelse fremkommer:

Det betyder, at du skal klikke på lagkontrollen foroven:
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Og angive ”editerbart” (det lag du vil tegne i) i lagkontrollen:

Ved klik på ”Gem GeoSet” gemmes opsætningen i lagkontrollen. Programmet vil ikke senere
spørge om det editerbare lag. Ved klik på ”Afslut” forlades lagkontrollen.
I konstruktionsvinduet vælger du bl.a. hvilken type komponent, (stophane, brandhane, målerbrønd mv.) og hvilken ledningstype (råvandsledning, hovedledning, stikledning mv.), som du vil
konstruere. Der er også mulighed for at indtaste ”afstande” mv.
I konstruktion arbejdes med konstruktionsvinduet og kortvinduet. Når konstruktionsvinduet er
aktivt, er den øverste bjælke i konstruktionsvinduet mørkere end bjælken på kortvinduet. Dvs. er
konstruktionsvinduet aktivt, er det første klik i kortvinduet blot aktivering af kortvinduet, der afsættes ingenting!!
Det er vigtigt, at du kan læse, hvad der står i kortvinduets nederste højre hjørne. Det er her programmet skriver en forklarende tekst til, hvad der forventes, du gør. I det viste eksempel er programmet klar til, at du klikker i kortet for at afsætte et objekt.
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Tegn ledning
Når du skal tegne en ledning, består den af en komponent og en ledning, en komponent og en
ledning osv. Hver gang du klikker i kortet, afsætter programmet en komponent og trækker en
ledning til det forrige punkt. Typisk afsættes ledninger med øjemåls

konstruktion.

Som komponenttype vælges ”punkt – vand”, og i listen med ledningstyper vælges den specifikke
ledning. Hvis der på ledningen skal være en ventil, skiftes komponenttypen fra ”punkt – vand” til
”ventil”. Husk at skifte tilbage igen til ”punkt – vand”.
Hvis du vil ”slippe” ledningen, for evt. at tegne et nyt sted, højreklikkes på musen.

3.3

Tegn komponent
Har du behov for at tegne en række målerbrønde (eks.) uden ledninger i mellem, skal du fravælge ledninger i konstruktionsvinduet:

Rambøll Graf Manual
Konstruktion

3.4

3-4

Forklaring til de enkelte konstruktionsværktøjer

Under konstruktionen vil programmet løbende (nederst til højre i kortvinduet) holde brugeren orienteret om, hvor langt du er nået i konstruktionen:

Ved klik på et af konstruktionsværktøjerne, vil skærmbilledet ”konstruktion” vises på skærmen:

I konstruktionsvinduet skal brugeren anføre:
I hvilket kort komponenten skal oprettes (altid kort 2000).
Hvilken Komponenttype og Ledningstype, der skal registreres.
Efterfølgende vises en forklaring til de enkelte konstruktionsværktøjer:
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FUNKTION

Beskrivelse

Øjemål

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

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 ”ctrl-tasten” nede.

I konstruktionsvinduet kan du vælge at registrere enkelte objekter,
uden ledninger i mellem. Eks. vises efterfølgende:

eller du kan vælge at tegne ledninger i mellem komponenterne:

Start nyt sted

Er du i gang med at tegne en ledning og vil "slippe" den og starte med
at tegne en ny ledning et andet sted, anvendes funktionen. Samme
funktion fås ved at højreklikke 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

Dobbelt Parallel

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 2”.

•

Kortvinduet gøres aktivt.

•

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 2.

•

Der klikkes på den rigtige side af linien.

Der foretages en beregning i programmet, og en komponent oprettes.
Komponenttypen er den, som er valgt i konstruktionsvinduet.
Denne konstruktion opretter en komponent i skæringen mellem to parallelforskudte linier.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.
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FUNKTION

Beskrivelse
•

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

•

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

•

Kortvinduet gøres aktivt.

•

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. Specielt vil
der med to, begge afstande sat til nul, blive oprettet en komponent i
skæringen af de to udpegede linier. Det er desuden muligt at vælge
op til et fælles punkt på de to linier.
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 Afstand 1.

•

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.

•

Kortvinduet gøres aktivt.

•

Der klikkes 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 den første cirkel. Denne værdi skal være positiv.

•

I skærmbilledet ”Konstruktion” indtastes radius til den anden cirkel. Denne værdi skal være positiv.

•

Kortvinduet gøres aktivt.

•

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

•

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.
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FUNKTION

Beskrivelse

Cirkel

Funktionen afsætter en cirkel med en valgt størrelse og opsætning.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen

•

Radius indtastes

•

Cirklens opsætning vælges

•

Ved klik på OK vendes tilbage til det forrige billede.

•

Klik på knappen Fortsæt

•

Afsæt cirklen i kortet.

Cirklen gemmes ikke i databasen. Dvs. laves en DSFL-udtegning forsvinder den. Du kan evt. oprette cirklerne i et andet lag.
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Beskrivelse

Koordinater

Konstruktionen opretter et objekt med koordinater i det specificerede
punkt.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen

•

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

•

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

•

Kortet gøres aktivt, og der klikkes i kortet.

Programmet zoomer hen til den afsatte komponent.
Snap

Konstruktionen danner en komponent, der placeres oveni det nærmest eksisterende kortobjekt (forudsat at afstanden til dette objekt
ikke overskrider 3 pixler).
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes i kortet i nærheden på det punkt, hvor der skal oprettes et nyt objekt.

Der oprettes en komponent i det afmærkede punkt.
Vinkelret
ledning

Der udvælges en ledning og 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.
Funktionen anvendes typisk, når du har en række stikledningsventiler,
som er opmålt med GPS og indlæst i databasen. Stikledningen i mellem hovedledning og stikledningsventil konstrueres nemt med denne
funktion.

Slet Objekt

Funktionen sletter det udpegede i det editerbare lag og i databasen.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på et objekt i det editerbare lag.

Objektet slettes.
Du kan også slette en gruppe af objekter ved at vælge et område,
som skal slettes med ”Vælg Firkant”

og ”Slet udvælgelse”.
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Beskrivelse

Flyt

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.
•

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 ledningsstykket før den komponent, der skal frakobles.

•

Der klikkes på ledningsstykket efter den komponent, der skal frakobles.

Komponenten frakobles i kort og database.
Saml Ledninger

Funktionen danner et overordnet objekt.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på et antal ledningsstykker.

•

Der klikkes i kortet (uden at vælge et ledningsstykke).

Et overordnet objekt dannes af de valgte ledningsstykker. Tjek overordnet objekt ved klik på

og dernæst på ledningen.
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Beskrivelse

Skil Ledninger

Funktionen ”sletter” et overordnet objekt.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på et ledningsstykke.

Det overordnede objekt splittes op i et antal enkelte objekter, 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 en af ledningsstykkerne ved den komponent, hvor
der skal splittes op.

•

Der klikkes på den komponent, 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. Hvis målsætningen er placeret i indmålingslaget,
skal du huske at gøre dette lag editerbart først.
Kontrolmål

Simpelt mål

Drej Symbol/
Note

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

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på stedet, hvorfra målsætningen ønskes. Musetasten
holdes nede, medens musen trækkes til slutpositionen. Når musen
slippes, afsætter programmet målsætningen.

Funktionen roterer et valgt symbol eller tekst.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

Der klikkes på et symbol eller tekst.

•

Der klikkes i kortet.

Symbolet vil nu blive roteret et antal grader, der svarer til vinklen
mellem vandret, symbolet og det sted, der blev klikket i kortet. Skal
et andet symbol eller tekst drejes, aktiveres funktionen påny.
Skift objekttype

Funktionen skifter fra én objekttype til en anden. Virker både på ledninger og komponenter.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

Rambøll Graf Manual
Konstruktion

Symbol

3-13

FUNKTION

Beskrivelse
•

Placer fri note

I skærmbilledet ”Konstruktion” skiftes til den objekttype, der ønskes ændret til.

•

Der klikkes på et objekt, som ønskes ændret til det valgte.

•

Objektet skifter til det valgte.

Der placeres en note et valgfrit sted.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

I det fremkomne vindue vælges den ønskede Note type. Der kan
vælges imellem 4 note typer. De kan have hver deres opsætning
(font størrelse, farve og skriftstype). En note type opsætning kan
ændres ved at dobbelt klikke ovenpå "Note", herved åbner et nyt
vindue, hvori tekstopsætningen kan ændres.

•

Den ønskede tekst indtastes i Note-feltet.

•

Ved klik på fortsæt aktiveres kortvinduet, og du kan nu placere
noten ved klik i kortet hvor den 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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Dan lukkeliste

Funktionen markerer (hoved)ventiler, der skal lukkes for ved brud.
Det kræver at (hoved)ventilerne hænger rigtigt på ledningerne og at
DSFL-koden som (hoved)ventilerne er tegnet med, er valgt i listen.
•

Funktionen aktiveres med et klik på ikonen.

•

I listen "Vælg DSFL kode" vælges koden for ventiler. Der kan tilføjes flere, hvis du f.eks. anvender flere koder for hovedventiler
(GPS og øjemål).

•

Tryk på knappen "Tilføj.

•

Den valgte kode vil være vist i listen over "DSFL koder for 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. Disse markeres også med røde pile.

•

Hvis du har tilknyttet adresser til stikledningsventiler/målerbrønde
og du er tilknyttet en FAS database, dukker en liste med berørte
adresser op:
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Se nærmere beskrivelse i kapitel med ”Integration til FAS” – Afsnit
”Dan lukkeliste”.

3.5

Brudregistrering

Se separat kapitel

Motionering

Se separat kapitel

Undo

Alle handlinger i konstruktionsmenuen kan fortrydes med ”Undo” eller
knappen ”Ctrl” + z.

Redo

Handlinger som er fortrudt med ”Undo” kan genskabes med ”Redo” eller knappen ”Ctrl” + y.

Tegn anlæg (ting som hører til grundkortet)
Med denne funktion kan du tegne begrænsede anlæg. Det kan være, du mangler en bygning i
grundkortet eller måske ønsker at registrere nogle bassiner under jorden. Funktionen er begrænset, således at du kun har én linie type og én komponent type. Hvis du har større mangler i
grundkortet, er det nok en god ide at få opdateret grundkortet. Rambøll kan være behjælpelig.
I konstruktionsvinduet vælger du følgende værdier:
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Første gang skal du oprette et lag til anlæg, det gøres i lagkontrollen. Tryk på knappen Tilføj:

Herved fremkommer dette billede:

Billedet indstilles til at kigge i kort-mappen under mappen vand. Som ”File name” indtastes ANLÆG.TAB og tilsidst klikkes på knappen ”Open”.
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Herved kan det nye lag ses i lagkontrollen og dette gøres editerbart. Hvis du samtidig vil gemme
laget i lagkontrollen, klikkes på knappen ”Gem Geoset”.
Du er nu klar til at indtegne Anlæg med konstruktionsværktøjerne. Når du er færdig med at
tegne anlæg, skal du huske at ændre ”Kort tema” i konstruktionsvinduet tilbage til ”Vand” og
gøre vandlaget i lagkontrollen editerbart igen.

3.6

Egenskabsdata i Rambøll Graf (Labels)

3.6.1

Indtast dimension og materiale på ledninger

Når du ønsker at indtaste f.eks. dimension og materiale, skal du først have oprettet en ledning.
Herefter skal du klikke på knappen opslag:

Flyt så markøren til ledningen. Når den skifter farve, laves et højreklik (venstreklik virker også,
men ved højreklik bevarer billedet fokus). Et af følgende billeder kommer frem på skærmen:
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Hvert enkelt indtastningsfelt er som et kartotek. Hvis du feks. indtaster en ny dimension eller et
nyt materiale, vil programmet spørge om du ønsker at tilføje det. Hertil svares Yes:

3.6.2

Nedlæg ledning/komponent

Hvis en ledning tages ud af drift kan man nedlægge den, så den bliver i databasen, men vises
svagt grå. Klik her:

Herefter fremkommer følgende billede:

I menuen Kort – Databasekort skal du i forvejen have oprettet et kort 3000 til nedlagte ledninger. Afslut med klik på ”Nedlæg Ledning”. Der vendes tilbage til kortvinduet og ledning/komponent bliver grå. Du kan også fortryde ”Nedlæg Ledning” ved at klikke på ledningen igen.
3.6.3

Vis dimension og materiale på ledninger mv. (labels)

Lagkontrollen kaldes ved klik på ikonet
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I lagkontrollen skal der være hakket af i feltet ”Label” udfor vandlaget som vist efterfølgende:

Herefter vil der udfor vandregistreringerne være et objektnummer. (Hvis ikke, kan det være fordi
der allerede er indlæst et data sæt – spring videre til næste punkt).
Klik på fanebladet Data i lagkontrollen:

I billedet bladres i listen med tilgængelige kortdata. Hvis det er data vedr. ledninger, vælges
kortdatasættet ”Vandforsyning – Ledninger”. Hvis det er data på komponenter (f.eks. nummerering af hovedventiler), vælges kortdatasættet ”Vandforsyning – Komponenter”. Hvis det er data
vedr. både ledninger og komponenter på én gang, skal kortdatasættet ”Vandforsyning – Netværk” indlæses.
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Ønsker du at se opsætningen af kortdatasættet, klikkes på knappen Definer. Hvis du ved, at opsætningen er ok, kan dette punkt springes over.

I det viste billede ovenfor ses, at Ledningsdimension og Materiale er ”A”ktive. Dvs. findes der i
databasen ledninger, hvor der er indtastet enten dimension eller materiale, vil disse komme
frem. Hakkes der af i ”N” som står for Ny linie, betyder det, at teksten starter på en ny linie. Billedet indstilles, som du ønsker, herefter klikkes på knappen Opret. Herved vendes tilbage til det
forrige billede.
I det klikkes på knappen indlæs. Herved vises det Indlæste Kortdata sæt i nederste liste (der kan
kun være indlæst et kortdata sæt pr. lag):

Programmet har indlæst alle de valgte data. Dvs. du bør have vist f.eks. dimension og materiale
på ledningerne i kortvinduet.
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Ændre opsætningen af labels

I fanebladet labels kan du opsætte, hvorledes teksterne/labels skal fremstå på skærmen:

På knappen ”Aa” kan du vælge skrifttype/farve mv.
I feltet ”Tekst position” kan du styre hvorledes, teksten skal stå i fht. ledningen.
Ved klik på knappen OK – kan din valgte opsætning ses i kortvinduet. Hvis du vil gemme opsætningen for altid, skal du igen klikke på fanebladet ”Lag” og klikke på knappen ”Gem Geoset”:

3.6.5

Genlæs labels

Når du i fremtiden starter op, vil programmet ved opstart automatisk genlæse/opdatere labels.
Dvs. programmet løber de enkelte objekter igennem og tjekker hvilke data, der skal frem på
skærmen. Varigheden vil være afhængig af, hvor mange data der er indtastet på ledninger/komponenter.
Hvis du ikke kan vente med at få data frem på skærmen (f.eks. dimension og materiale), til du
starter programmet op påny, vil du kunne genlæse/opdatere labels i lagkontrollen:
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Ved klik på ”Genlæs”, løber programmet samtlige objekter igennem og viser dem, som du har
valgt, på skærmen. NB. Programmet genlæser labels for det lag, der nu er valgt med den lille
trekant yderst til venstre (her vand).

3.7

Find afstand
Funktionen måler afstande og oplyser løbende afstanden i kortet.

Der klikkes på funktionen og i kortet. Når du bevæger musen, hænger der en stiblet linie i mellem markøren og det første punkt. Funktionen afsluttes med dobbeltklik i kortet. Herefter vises
den samlede afstand der måles med rødt. Dette forsvinder ved at flytte kortet.

3.8

Målsætning
I forbindelse med konstruktion (undtaget øjemål) kan du vælge, at Rambøll Graf automatisk opretter målsætning. I konstruktionsvinduet skal Målsætning være aktiveret. Du kan selvfølgelig
også fravælge målsætning.
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Lagkontrollen kan herefter indstilles på 2 måder:
3.8.1

Metode I – Målsætning i vandlaget

Vælger du at placere målsætningen i vandlaget, har det den fordel, at målsætningen kan editeres
samtidig. Hvis programmet placerer målsætningen uhensigtsmæssigt, kan du blot aktivere ”flyt
målsætning”
, udpege målsætningen og til sidst udpege den nye placering. Det kan du ikke
ved metode II. Ulempen ved metode I er, at registreringer og målsætninger ligger i samme lag,
og du derfor ikke umiddelbart kan slukke for målsætningerne og kun vise vandregistreringer.
Dette afhjælpes ved en DSFL udtegning, som beskrives senere i dette dokument.
3.8.2

Metode II – Målsætning i indmålingslaget

Hvis du ikke har et indmålingslag, beskrives senere i dokumentet, hvorledes dette oprettes.
Fordelen ved at vælge denne opsætning er, at vandregistreringer og målsætninger med det
samme er placeret i hvert sit lag. Dvs. målsætninger synliggøres eller usynliggøres ved at klikke i
feltet med et enkelt klik, som vist efterfølgende:

Ulempen er, hvis målsætningen skal editeres, skal indmålingslaget gøres editerbart for f.eks. at
flytte målsætningen:
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Når rettelsen i indmålingslaget er udført, skal du huske igen at gøre vandlaget editerbart, når der
konstrueres videre.
Det er kun muligt at gøre 1 lag editerbart af gangen.
Hvorvidt du vælger metode I eller II, er helt op til dig selv. Hvis du vil undgå til sidst at lave en
DSFL- udtegning, hvor programmet sorterer vandregistreringer og målsætninger i 2 lag, bør du
vælge metode II.
3.8.3

DSFL Udtegning

Hvis vandregistreringer og målsætninger er placeret i samme lag, og du nu ønsker at placere
disse i hvert deres lag, ændres dette ved en DSFL udtegning, hvor registreringer og målsætninger adskilles. Programmet er opbygget på en sådan måde, at når der registreres vand, har alle
objekter en DSFL-kode, der begynder med KF1. Når der tegnes målsætninger, har alle målsætninger en DSFL-kode, der begynder med KF9.
Ved at lave en DSFL udtegning af Kort tema ”KF1 – VANDFORSYNINGSANLÆG” vil programmet
optegne samtlige objekter med koden KF1 og danne et nyt vandlag, som typisk placeres i biblioteket c:\vand\kort\. Menuen Kort-DSFL-DSFL udtegning kaldes:

I billedet vælges Kort tema og Kortnummer. Er vandregistreringer placeret i flere databasekort
afmærkes i feltet ”Medtag alle kort”.
Ved klik på Udfør, vil programmet meddele:
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Hertil svares Ja. Programmet sletter nu det tidligere vandlag og laver efterfølgende en DSFL udtegning.
Under udtegningen vil programmet ikke optegne målsætningerne, som ellers tidligere har været
placeret i vandlaget under konstruktionen. Disse optegnes i deres eget indmålingslag, ved at
vælge Kort tema ”KF9 – INDMÅLING”. Efter endt udtegning, har programmet dannet et lag med
målsætninger: Indmåling.tab.
DSFL udtegning udføres også, hvis du ved en fejl gør f.eks. bygningslaget (DSFL kode KG4) editerbart, og derved kommer til at registrere vand i dette lag. Når du efterfølgende laver en DSFL
udtegning af KG4 (bygninger) vil programmet sortere alle KF1 DSFL-koder væk. Disse optegnes
igen ved en DSFL udtegning af vandlaget.
3.8.4

Evt. oprettelse af indmålingslag

Har du ikke tidligere haft et lag til målsætninger, oprettes dette ved at klikke på knappen Tilføj i
lagkontrollen.

Herved åbnes et nyt vindue:
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I billedet bladres frem til c:\vand\kort. Herved ses de eksisterende lag (tab-filer).
I billedet indtastes navnet på det nye lag. Billedet forlades ved klik på Open. I lagkontrollen vises
nu et indmålingslag.
3.8.5

Simpelt mål

Hvis du mangler et mål, som evt. ikke er fremkommet ved konstruktion, anvendes simpelt mål.
Du skal blot aktivere funktionen og dernæst udpege hvorfra målet ønskes og efterfølgende
trække musen (museknappen skal holdes nede) til slutpositionen og slippe.
3.8.6

Ret målsætningstekst

Ønskes målsætningsteksten ændret, aktiveres opslaget. Udpeg målet og klik på musen. I det
fremkomne målsætningsvindue ændres målsætningen. Ændringen gemmes ved klik på Udfør.

3.9

Opret en ny komponent-/ledningstype
DSFL-standarden som Rambøll Graf ”læner sig op af” indeholder en række foruddefinerede komponent-/ledningstyper. Hvis du har behov for nye typer, som ikke står i listen, kan du oprette
dem her.
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Klik i listen med komponenttyper:

Listen er sorteret alfabetisk. I toppen finder du de ”Brugerdefinerbare” typer. Det er individuelt,
hvor mange der er til rådighed, fordi der i forvejen i din database, kan være brugt nogle.
Klik på en ”Brugerdefinerbar”.
Dernæst dobbeltklikkes i feltet ”Brugerdefinerbar”:

Herved åbnes nedenstående vindue:
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Teksten brugerdefinerbar ændres til f.eks. ”slutprop”.
Dernæst klikkes på fanebladet ”Symboler”:

Her kan du sætte et passende symbol på komponenttypen. Klik på knappen som vist nedenfor:
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Herved fremkommer nedenstående billede. Heri opsætter du udseendet af komponenten. Der
kan vælges størrelse, farve og type:

Billedet forlades ved klik på OK. Og der vendes tilbage til det forrige billede:
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I billedet gemmes opsætningen ved at klikke på søjlen til venstre, hvor der er vist en blyant
øverst. Herved fremkommer en trekant og opsætningen er gemt. Billedet forlades ved klik på
krydset i øverste højre hjørne.
I konstruktionsvinduet står der stadig ”Brugerdefinerbar”. Dette kan opdateres ved at lukke konstruktionsvinduet og herefter tænde det igen, ved klik på et af konstruktionsværktøjerne.
Der er nu oprettet en slutprop.
Hvis du i stedet ønsker at oprette en ny ledningstype, er det i princippet det samme. Du skal blot
i konstruktionsvinduet, under ledningstype, vælge ”brugerdefinerbar” og følge ovenstående beskrivelse. I DSFL kode billedet vælges fanebladet ”Linier og Flader” i stedet for fanebladet ”Symboler”.
3.9.1

Skift symbol på allerede indtegnede komponenter/ledninger

Når du tegner ledninger består en ledning af en ledningstype og en komponenttype. Komponenttypen vil være ”punkt – vand”. ”Punkt – vand” kan være defineret forskelligt, men typisk vil programmet tegne et kryds. Denne opsætning har den fordel, at når der skal flyttes en ledning, som
gøres ved at flytte punktet på ledningen, er punkterne nemme at se. Omvendt – kan punkterne
også forvirre. En ledningsstrækning præsenterer sig bedre uden punkter. Du kan som bruger
skifte fra det ene til det andet.
Vejledningen her beskriver, hvorledes du skifter opsætning.
Der dobbeltklikkes i feltet, hvor ”punkt – vand” er valgt:
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Herved åbnes et nyt vindue:

I vinduet klikkes på fanebladet ”Symboler” (eller ”Linier og Flader”), og her klikkes på den lille
firkantede knap, som vist på billedet ovenfor. Herved åbnes et nyt billede:
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I billedet vælges i listen ”symbol” hvordan punktet skal fremtræde på skærmen. ”N” i listen står
for None – dvs. der vises ingen symbol. Du kan også skifte farve og størrelse i billedet. Når du
har valgt din opsætning, klikkes på knappen ”OK”.
Herved vendes tilbage til det forrige billede:

Der klikkes på blyanten for at gemme opsætningen. Herved fremkommer denne:
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I billedet svares ja, og programmet ændrer også eksisterende symboler:

Også når der i fremtiden tegnes komponenter, vil de have den nye opsætning.
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4.

MENUEN “VAND”

4.1

Komponenter – Oversigt
For at kunne få rigtig glæde af sin 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 200.000 kubik).
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.
Kald menuen:

Herved fremkommer følgende billede:

Nedenfor forklares, hvorledes skemaerne kan anvendes til få overblikket.
I billedet kan du lave forskellige opsætninger. I det viste eksempel er der sorteret, så kun ventil
vises. Der kan f.eks. også sorteres på by, land, city.
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Med knapperne
kan der 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.
Yderst til venstre i hver linie kan du ved klik på globussen
finde ledningen/komponenten i
kort-vinduet. Programmet zoomer til den fundne ledning, som markeres med rødt i kortvinduet.
Ved klik på knappen ”Detalje” åbner egenskabsdata vinduet:

Der kan indtastes manglende data i billedet.

4.2

Ledninger – Oversigt
Kald menuen:
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Herved fremkommer følgende billede:

I billedet kan du lave forskellige opsætninger. I det viste eksempel er der sorteret, så kun hovedledninger vises. Der kan f.eks. også sorteres på by, land, city.
Med knapperne
kan der sorteres, så alle manglerne i den valgte kolonne kommer til at stå i
toppen. Det giver et godt overblik over, hvor mange ledninger, der mangler info.
Yderst til venstre i hver linie kan du ved klik på globussen
finde ledningen/komponenten i
kort-vinduet. Programmet zoomer til den fundne ledning, som markeres med rødt i kortvinduet.
Der kan også indtastes manglende data i billedet.

4.3

Hovedventiler - Motionerede
Se separat kapitel.

4.4

Bruddata – Oversigt
Se separat kapitel.

4.5

Beregning af ledningslængde og antal komponenter

4.5.1

Beregning af ledningslængde

Kald menuen "Vand - Beregning af ledningslængde og antal komponenter"

Rambøll Graf Manual
Menuen ”Vand”

4-4

Billedet indstilles alt efter hvilke kriterier, der ønskes længder på, og beregningen igangsættes
ved klik på beregn. Antal km ledninger vises i feltet nederst.

4.6

Beregning af antal komponenter
Kald menuen "Vand - Beregning af ledningslængde og antal komponenter" – Klik på fanen "Komponenter"

Billedet indstilles alt efter hvilke kriterier der ønskes antal på og beregningen igangsættes ved
klik på beregn. Antal komponenter vises i feltet nederst.

4.7

Beregn volumen af ledningsnet
Kald menuen "Vand - Beregning af volumen for ledningsnet"
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Klik på "Oversigt over ledningsdimensioner". Her ses alle forud-indtastede materialetyper og ledningsdimensioner. Hvis du har materialer eller ledningsdimensioner, som ikke findes i listen, skal
disse tilføjes sidst i listen:

Med funktionen "Vis anvendte Materiale/Dimension som ikke er i listen", løber programmet indtastningerne af materiale og dimension igennem og lister alle dem op, som ikke er i den foruddefinerede liste. For at de kan medtages i beregningen, skal de tilføjes i listen over ledningsdimensioner. Alternativt ryddes op i databasen. F.eks. fjernes "mm" ud for 63.
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Som "Kortnummer" vælges det kort, som ledningsregistreringen er tegnet i. Typisk kort 2000.
Nederst i billedet kan du fravælge ledningstyper, som ikke skal medtages i beregningen f.eks.
jordledninger.
Ved klik på "Vis Rapport" danner programmet volumenrapport:
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I rapporten ses, hvilke ledninger der er medtaget i beregningen. Det er vigtigt, at der ikke står xantal meter i øverste linie, for disse er ikke medtaget i beregningen, fordi der mangler enten materiale, dimension mv.

4.8

Ledningsnet – tilgang/afgang
Kald menuen "Vand – Ledningsnet – tilgang/afgang"

Rambøll Graf Manual
Menuen ”Vand”

4-8

I billedet vælges Kortnummer og de DSFL-koder, som du har anvendt til de enkelte komponenter/ledninger.
Der klikkes på "Afgang i året" 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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GENERELT
Flere skærmbilleder i Rambøll Graf består af en søjle til venstre, som vist nedenfor. Når der skrives/rettes i skærmbilledet, vises en blyant. Skal data gemmes, klikkes på søjlen, som bliver
mørk, og øverst vises der en hvid trekant. Dette viser, at data er gemt.

Der kan bladres i skærmbillederne nederst. Knapperne beskrives nedenfor fra venstre mod højre:
Bladrer til første, Bladrer én tilbage, Bladrer én frem, Bladrer til sidste og Opretter ny side ved
klik på knappen med pil og stjerne.

”Geomap Værktøjslinien” ses nedenfor. Ved at lade musen køre langsomt over symbolerne informerer programmet om deres funktioner.

5.1

Hvor er data placeret?
Generelt ligger forsyningernes data i mappen c:/vand. Det kan også være et netværksdrev. Det
er vigtigt, at du sørger for at have en backup af data, hvis computeren bliver stjålet eller står af.
C:\VAND\DB (som indeholder selve databasen)
C:\VAND\KORT (som indeholder udskrevne tab-filer)
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5.2

Hvordan gemmes data?
Programmet gemmer hver gang, du registrerer i kortet.

5.3

Lagkontrollen
Lagkontrollen dukker frem, når du åbner et kortvindue:

Den indeholder opsætning af, hvordan de enkelte lag vises i kortvinduet. Den kan lukkes ned ved
klik på knappen ”Afslut”. Lagkontrollen kan hentes frem igen ved klik på ”lagene” øverst:

Forklaring til kolonnerne i lagkontrollen:
S

Synlig

V

Valgbar

L

Labels

O

Overskriv

Z

Zoom

Generelt er alle lag synlige. Der kan være situationer,
hvor det er smart at fjerne synligheden.
For det meste er alle lagene valgbare. Det kan være en
fordel at fjerne valgbarheden af et lag, hvis det er svært
at ”fange” en komponent/linie, som ligger i et andet lag.
Labels bruges bl.a. i forbindelse med egenskabsdata på
ledninger og komponenter. Beskrivelse heraf i kapitel
vedr. konstruktion.
Overskriv Layout kan bruges, hvis du ønsker at ændre
farve/opsætning i grundkortet. Hvis du f.eks. ud for laget
”hegn” hakker af i kolonnen ”Overskriv layout”, så bliver
alle hegn sorte. Dernæst klikkes på knappen ”Linier”, og
du kan i det fremkomne billede vælge en anden farve til
hegnene.
Bygningerne er typisk defineret som en ”Flade”, og du
skal derfor klikke på knappen ”Flader” for at definere et
andet layout.
Her kan du vælge at opsætte visningen i kortet, så hvis
du er zoomet helt ud og ser hele forsyningsområdet, er
det f.eks. ikke nødvendigt at se laget ”genstande” og
”husnumre og vejnavne”. Disse vil først fremkomme, når
der er zoomet længere ind i kortet.

Rambøll Graf Manual
Generelt

E

5-3

Editerbar

Man angiver her, hvilket lag der rettes/editeres i. Det er
altid ”vand”-laget.
M
Målsætning
Målsætningerne kan placeres i ”vand” eller ”indmålingslaget”. Mere herom i kapitlet vedr. konstruktion.
De ændringer/opsætning du laver i lagkontrollen, og som du ønsker at gemme, gemmes ved at
klikke på knappen ”Gem Geoset” nederst i lagkontrollen.
Med knapperne ”Op” og ”Ned” kan du styre rækkefølgen af lagene i lagkontrollen. Det er f.eks.
uhensigtsmæssigt, at husnumrene kommer under bygningerne, for så kan de ikke ses i kortet.
Vandlaget placeret typisk øverst i lagkontrollen.
”Tilføj” og ”Fjern” bruges til at føje nye lag til - eller til at fjerne lag, som ikke bruges. Lagene
ligger typisk i mappen c:/vand/kort. Det betyder ikke, at man sletter lagene/data, hvis man fjerner lagene. De vil stadig ligge i mappen kort.
Knapperne ”Symboler”, ”Linier”, ”Flader” og ”Tekster” bruges til at ændre layoutet i kortvinduet. Se forklaringen ovenfor vedr. ”Overskriv”.
Med ”Fit” zoomer programmet til det lag, der er valgt. I eksemplet nedenfor er vandlaget valgt,
(der er en trekant ud for vand). Herefter vil hele vandlaget kunne ses i kortvinduet. Funktionen
bruges tit, når man f.eks. har indlæst en opmåling i et nyt lag og ikke rigtig ved, hvor i kortet opmålingen er foretaget:

Knappen ”Genlæs” opdaterer egenskabsdata i kortet. Hvis du f.eks. har indtastet en ny dimension på en ledning, (og programmet i forvejen er opsat til at vise dimensioner), kan du med fordel få vist placeringen af labels ved klik på ”Genlæs”.
5.4

Usynliggøre alle lag i lagkontrollen på én gang
Her kan du usynliggøre/synliggøre alle lag på én gang. I lagkontrollen markeres alle lag som vist
på efterfølgende billede. Træk musen ned over kolonnen. Tryk dernæst på ”Show/hide layers” i
værktøjskassen til højre.
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KONVERTERING AF ACCESS DATABASE
Da Rambøll Grafs database tidligere har kørt i Access97, kan du med denne funktion konvertere
data fra Access97 til Access2000. Er du blevet kunde indenfor de seneste 6-8 år, er databasen
automatisk oprettet i Access2000 (dvs. denne konvertering er ikke nødvendig). Langt de fleste
databaser er allerede konverteret til Access2000, så der er stor sandsynlighed for, at du kan
springe denne konvertering over.
Det er ikke en nødvendighed at konvertere, men det kan betyde noget for hastigheden. Hvis du
ikke har Access2000, kontaktes Rambøll for konvertering.
Access2000 startes op ved at klikke på Start – Programmer – Microsoft Office – Microsoft Office
Access:
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I Access klikkes på Funktioner – Databasefunktioner – Konverter database – Til Access 2000 filformat (ikke Access 2002-2003-filformat).

I billedet findes vandværkets database under c:\vand\db\*.mdb:
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Klik på vandværkets mdb-fil og klik dernæst på knappen ”Konverter”:

Den nye database omdøbes til andet navn, føj evt. 2000 til filnavnet, som vist nedenfor. Herved
kan det ses, om databasen er konverteret til Access2000. Afslut med klik på ”Gem”.
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Klik på OK:
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INTEGRATION TIL FAS
Afsnittet beskriver, hvorledes data fra Graf kan eksporteres til Rambøll FAS og omvendt. For at
programmerne kan snakke sammen, skal der til stikledningsventiler, målerbrønde mv. i Graf tilknyttes en adresse. Hertil er der udviklet hjælpeværktøjer. Når dette arbejde er gjort, kan der
efterfølgende laves en lukkeliste eller tegnes et polygon i et område. Rambøll Graf lister adresserne op, som er berørte. Listen kan eksporteres til Rambøll FAS, herfra kan der så f.eks. sendes
en sms til berørte forbrugere. Målerpartier fra FAS kan også ses grafisk i Rambøll Graf.

7.1

Opsætning af Rambøll Graf og Rambøll FAS

For 90% vil dette være indstillingen i Rambøll Graf. Hvis ikke, kontaktes Rambøll. Vedr. indstilling
i Rambøll FAS se i manualen til FAS.
Har du Rambøll FAS installeret, vil programmet første gang i opstarten spørge, om du ønsker at
forbinde til en FAS database.
7.2

Tilknyt adresser til komponenter - automatisk
Programmet sætter automatisk en adresse på den/de valgte komponenter i listen.
Menuen kaldes:
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Herved fremkommer funktionen ”Tilknyt adresser til komponenter”:

Typisk tilføjes DSFL-koderne for stikledningsventiler og/eller målerbrønde i listen. Husk både de
opmålte – og dem der er tegnet pr. øjemål. Koder kan tilføjes og fjernes ved klik på knapperne.
Hvis der ikke findes en målerbrønd eller stikledningsventil på adressen, vil programmet søge på
de valgte dsfl-koder på ledninger.
Slet eksisterende tilknytninger Denne funktion skal du være varsom med. Programmet spørger også, om du er sikker på, at du vil slette eksisterende tilknytninger:

I opstarten (inden manuel tilknytning) kan man køre funktionen flere gange og slette eksisterende tilknytninger. Det kan være man har glemt at føje en DSFL-kode til listen ”Valgte DSFL koder”, som ellers er hyppigt brugt i ledningsregistreringen. F.eks. stikledningsventil GPS. Hvis den
ikke fremgår af listen, vil der ikke automatisk tilknyttes en adresse til komponenten. Så kan man
med fordel føje koden til listen og køre rutinen igen og slette eksisterende tilknytninger. Derimod hvis man har lavet manuelle tilknytninger, kan du miste mange timers arbejde
ved at slette eksisterende tilknytninger.
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Søg adresser vha matrikler Ved brug af denne funktionalitet tilknytter programmet adresser til
matriklen. Dvs. ligger stikledningsventilen, målerbrønden, stikledningen eller jordledningen indenfor matriklen, knytter programmet automatisk husnummeret til. Det vil være med denne
funktionalitet, at de fleste vandværker, får den største datafangst fra den automatiserede tilknytning.
Rambøll kan være behjælpelige med at skaffe matrikellaget, som skal være defineret som lukkede flader.
Der vælges et Kort i listen. Ledningsregistreringen ligger typisk i kort 2000.
Ved klik på Indlæg Adresser igangsættes funktionen i hele forsyningsområdet. Det kan tage
noget tid.
Når der er indlagt adresser, kan du klikke i feltet Vis tilknyttede adresser i aktuelle kortudsnit, så tegner programmet en rød streg i mellem komponenten og husnummeret.

Efter endt kørsel, er der behov for en manuel gennemgang af de tilknyttede adresser.

7.3

Tilføj adresser til komponent – manuelt
Her kan du redigere eksisterende tilknytninger mellem komponenter og ejendomme. Du kan oprette nye tilknytninger og slette forkerte tilknytninger.
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Opslag Ved klik på opslag og dernæst på komponenten (stikledningsventil eller målerbrønd)
fremkommer dette billede, som oplyser om, hvilken adresse der er tilknyttet komponenten.

1. Programmet zoomer til objektet.
2. Programmet viser tilhørende husnummer.
3. Ved markering i feltet og tryk på delete-tasten, kan du slette en tilknytning.
Hvis du skal slette den tilknyttede adresse, gøres det i billedet ovenfor. Der skal klikkes på den
lille sorte trekant ud for vejnavnet og dernæst trykkes på ”delete” tasten på dit tastatur.
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:
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Når du har styr på at alle komponenterne (stikledningsventiler/målerbrønde) har en tilknyttet
adresse, kan du lave en ”dan lukkeliste” eller udpege et område og programmet lister samtlige
berørte husstande op.

7.4

Dan lukkeliste
Med Dan lukkeliste udpeges en ledning hvor der er brud, og programmet markerer ledningen og
lister samtlige berørte ejendomme, klar til eksport til FAS.
Funktionen Dan lukkeliste ligger sammen med de øvrige konstruktionsværktøjer (næsten nederst):

Ved aktivering fremkommer dette billede:
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I billedet ovenfor skal du vælge DSFL-koden for dine hovedventiler. Nogle skal vælge mere end
én kode, hvis der i databasen f.eks. er anvendt ”ventil øjemål” og ”ventil gps”.
Ved klik på udfør, vendes tilbage til kortvinduet og du bedes udpege ledningen, der har brud.
Herefter danner programmet en liste med berørte adresser:

Hvis du synes der mangler nogle husnumre på listen, kan det være fordi, stikledningen ikke er
knyttet rigtigt til hovedledningen.
Programmet navngiver adresselisten.
Oprettet af Udfyldes.
Beskrivelse Udfyldes.
Exporteret til FAS Når programmet har exporteret listen til FAS ses tidspunkt ”07-11-2017
14:16:57”.
Gem Listen gemmes.
Slet valgt adresseliste Sletter den valgte adresseliste.
Zoom til adresser Kortvinduet zoomer til de valgte adresser.
Udtegn adresser Programmet udtegner adresserne fra listen i et midlertidigt lag. Der udtegnes
et rødt kryds ved husnummeret.
Exporter adresser til FAS Programmet exporterer listen til Rambøll FAS:
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Adresserne kan herefter ses i Rambøll FAS.
Exporter adresser til Excel:

Indlæg flere brudadresser Anvendes f.eks. hvis der efter ventilen ligger et kvarter, som også
er berørt af lukningen. Programmet beder dig ”Klik på (endnu) et ledningsstykke hvor adresser
skal medtages fra”.

7.5

Adresselister
Her kan dannes adresselister ud fra en tegnet polygon.
Vælg Adresser – Søg Adresse – Adresselister i menuen:
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Herved fremkommer dette billede:

Tegn ny polygon
Polygonen som skal tegnes, skal først have et navn. Der indtastes navn i feltet Vælg adresseliste.

Der svares Yes til at oprette en ny adresseliste.
Tegn polygon Tegn polygon i kortet. Afslut med dobbeltklik. Herved ses en rød polygon i kortet.
”Ving af” i Kun adresser med FAS forbrugernr, hvis der kun skal gemmes adresser, som har
et tilhørende forbrugernummer i FAS.
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Ved klik på Tilføj adresser til listen dannes adresselisten og kan ses ved at klikke på Åben adresseliste:

Ovenstående billede er tidligere beskrevet i dette kapitel.
Der vendes tilbage til beskrivelse af det forrige billede.
Hvis Polygonen skal redigeres er det muligt at vælge Slet Polygon, Indsæt punkt, Flyt punkt,
Slet punkt, Vis punkter. Følg med i kommandoteksterne i bunden af kortvinduet:
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Export til Rambøll FAS
Menuen kaldes:

Herved åbnes billedet ”Export til FAS”:

Vælg adresseliste Der vælges en liste ved klik på ”pil ned”. Den valgte liste kan ses i bunden af
billedet. Alternativt kan listen åbnes i ”Excel”.
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Ved klik på ”Udfør” sættes exporten i gang. Når listen er exporteret til FAS, ses dato og tid i feltet
”Exporteret til FAS”.
Øvrig beskrivelse af billedet kan ses tidligere i dette kapitel.
Rambøll FAS åbnes:

Ved klik på ”Graf” i hovedmenuen fremkommer følgende billede:

I venstre kolonne ses adresselisterne og i højre kolonne ses adresserne tilhørende den valgte adresseliste.
Ved klik på Vælg åbnes dette vindue:
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Import data fra FAS
Menuen kaldes:

Herved åbnes billedet ”Vis data fra FAS”:
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Det ønskede parti, som skal vises i Rambøll Graf, vælges i listen ”Vælg Parti”. Kan du ikke se de
forskellige lister fra Rambøll FAS kontaktes Rambøll.
Det valgte parti kan nu ses i forskellige lister: List forbrugere i FAS tilhørende parti
(forbrugere med adresser fra Rambøll FAS), List adresser fra Rambøll Graf tilhørende parti
(Adresseliste fra Rambøll Graf), List forbrugere i FAS uden adresser i Graf (Der kan være
uoverensstemmelse mellem adresserne i FAS og Graf). Klik på knappen yderst til venstre for
listen. Listerne kan også åbnes i Excel ved klik på knappen

.

Ved klik på funktionen Udtegn Graf adresser tilhørende parti i kort udtegner programmet
partiet fra Rambøll FAS, der dannes samtidig et lag i lagkontrollen. Inden udtegning vælges et
symbol på knappen ”Vælg symbol”. Herved fremkommer dette billlede, hvori du kan vælge et
symbol:
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Indstil ovenstående billede og klik på Udtegn. Herved udtegnes partiet i kortet og samtidig
oprettes laget i lagkontrollen:

Du kan udtegne flere partier med hver deres symbolopsætning. Hvis de skal gemmes i lagkontrollen, så husk at klikke på Gem GeoSet.

Vis målere efter installationsdato
Fungerer på samme måde som beskrevet overfor. Der vælges et årstal i listen. Der vælges et
symbol. Der udtegnes og laget vises i kortvinduet og i lagkontrollen.
Import af FAS Forbrugere
Importerer forbrugernumre til Rambøll Grafs komponenter. Nummeret kan ses under egenskabsdata.
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BRUDREGISTRERING/PERFORMANCE RAPPORT
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.

8.1

Registrering af brud

Første gang der klikkes på ”Brudregistrering” i konstruktionsværktøjerne opretter programmet
automatisk laget ”Brudregistrering” i lagkontrollen.

Efterfølgende skriver programmet nederst til højre i kort vinduet: ”Klik på ledningen, hvor bruddet er sket”.
NB: Husk at gøre laget Brudregistrering editerbart i lagkontrollen, hvis du skal slette/flytte et
brud!
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Der udpeges og klikkes et sted på en ledning, hvor der er sket et brud. Herved afsætter programmet en rød dobbeltcirkel:

Når bruddet er afsat i kortet, kommer følgende meddelelse, hvis du har tilknyttet adresser til
komponenter:

Ved klik på OK fremkommer inddateringsbilledet Bruddata:
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I billedet ovenfor oplyses om:
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X,Y koordinater for bruddet. Programmet finder den nærmeste Adresse. Hvis det ikke er den
rigtige, kan der vælges en anden i listen.
Under ”Ledningsdata” kan du med knappen Vis ledning få vist alle egenskaber for ledningen.
Med Skift ledning kan du udpege en anden ledning, hvor bruddet er sket. Programmet informerer om Ledningstype, Dimension, Materiale og Anlagt dato. Det eneste felt der kan rettes i
er Ledningstype (men ændringer slår ikke igennem i kortet). Hvis oplysningerne skal rettes,
skal der laves et opslag på ledningen i stedet.
Under ”Brud data” informerer programmet om Initialer på den som registrerer bruddet (programmet tager initialer fra login) og dags dato som Bruddato. Bruddet kan fravælges at medtages i Performance Rapport. Som udgangspunkt medtages bruddet, da feltet er afkrydset.
Der kan vælges værdier for 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.
Berørte adresser. Hvis du har tilføjet adresser til stikledningsventilerne eller målerbrøndene og
ledningsnettet er sammenhængende (se mere under kapitlet integration til FAS), kan programmet med denne funktion opliste de berørte adresser. Med knappen Indlæg flere adresser er
det muligt at udpege endnu et ledningsstykke, hvor berørte adresser skal medtages fra. Vis berørte adresser markerer adresser i kortvinduet.
Under billeder vælges en Dato for hvornår billedet er taget. Der kan evt. indtastes en Bemærkning. Der bladres frem til billedet ved at trykke på knappen yderst til højre.

8.2

Slet Brud
Hvis du skal slette et brud, skal du huske at gøre laget Brudregistrering i lagkontrollen editerbart:

Husk også at ændre det editerbare lag tilbage til vand efter endt sletning.
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Bruddata Oversigt

Her fås overblik over brud:

I billedet oplyses om Bruddato, Adresse, Initialer, Type, Armatur, Ledningstype, Materiale-Ledning, 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 2016:
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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.
8.4

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:

I øverste del vælges dsfl-koderne 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”.

Rambøll Graf Manual
Brudregistrering/Performance rapport

8-8

I anden del udvælges de dsfl-koder 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.
•
•

DSFL-koder vælges i listen med de blå tal og et klik på knappen ”Tilføj”. Valgte koder kan fravælges ved klik på ”Fjern”.
Ved klik på ”Vis rapport” dannes rapporten:

Hvis rapporten består af flere side, kan du bladre i bunden af billedet. Rapporten kan også sendes til printeren:

Ved klik på ”Yes” åbnes print vindue, hvor du vælger den printer, der skal udskrive rapporten.
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Udtegning af brud
Har du behov for at udtegne brud, skal du vælge Kort – DSFL – DSFL udtegning og indstille billedet således:
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MOTIONERING AF VENTILER
Man kan have svært ved at holde styr på, hvornår ventilerne er blevet motioneret og hvilke ventiler drejer det sig om? Med funktionen her skifter motionerede ventiler farve og du får dermed
overblik over hvilke ventiler, der skal motioneres.

9.1

Motionering

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

Heri indtastes Dato for motionering, Motioneret af, evt. Bemærkning og Dato for næste
motionering. Der kan også krydses af om ventilen er Defekt. Hvis den er det, får den en 3.
farve, som defineres i menuen ”Vand – Hovedventiler-Motionerede”. Hvis ventilen er defekt, løber lukkelisten også forbi ventilen.
Læg mærke til, at du i bunden kan oprette flere motioneringer af en ventil ved klik på Stjerne,
samt bladre i historikken.
Ved klik på blyant øverst til venstre i billedet eller på kryds øverst til højre lagrer programmet, at
ventilen er motioneret. Ventilen i kortet ændres nu til en anden farve, som defineres i menuen
”Vand – Hovedventiler-Motionerede”. Når ventilen igen skal motioneres, altså efter d. 26-092018 bliver ventilen igen den oprindelige farve, typisk blå.
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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:

Ved valg af menuen Vand – Hovedventiler – Motionerede fremkommer følgende billede:
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Farver på motionerede ventiler, defekte ventiler og lukkede ventiler, sættes op ved at
klikke som vist i billedet ovenfor. Slut af med at klikke på ”Opdater kort” i ovenstående billede.

I billedet ”Hovedventiler – Motionerede øverst vælges DSFL-koderne for hovedventiler. Nogle har
flere typer hovedventiler. Ventil øjemål, ventil GPS osv. Programmet har valgt de ventiler, som
programmet anvender til ”Dan lukkeliste”, så hvis denne er rigtig indstillet, skal du ikke foretage
dig videre.
Du kan se de motionerede ventiler samlet, ved at klikke på knapperne øverst i kolonnen.

Den enkelte ventil kan du finde i kortet, ved at klikke på globus yderst til venstre.
Det som afgør om en hovedventil er motioneret er, 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. Dette er nødvendigt, da dato
for næste motionering jo kan være overskredet. Er datoen overskredet, bliver ventilen igen den
oprindelige farve.
I egenskabsdata billedet kan du også se, om en ventil er motioneret. Egenskabsdatabilledet
fremkommer ved klik på

og dernæst på ventilen:
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Her ses det at ventilen er motioneret. Ved klik på knappen Motionering fremkommer billedet til
indtastning af datoer for motionering. I dette billede kan du også angive om Hovedventilen er
lukket.
Hvis du helt ønsker at fjerne motioneringen, er det i billedet ”Motionering af ventiler”, du skal
slette alle data.
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Motionering – dato overskredet
Hvis du har motioneret en ventil og indtastet en dato i feltet ”Dato for næste motionering” og
denne dato er overskredet, vil programmet meddele dette, når programmet starter op.

Svarer du Ja i listen ovenover, fremkommer liste med ventiler som bør motioneres:
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10. MENUEN ”HJÆLPEPROGRAMMER”
Her findes beskrivelse af funktionerne under menuen Hjælpeprogrammer.

10.1 Databaseadministratoren
Her opsættes forskellige stier, navn i tegningshoved mv. Der kan skiftes mellem forskellige databaser mv.

Herved åbnes databaseadministratoren.
Som almindelig bruger af programmet er det ikke nødvendigt at stifte bekendtskab med databaseadministratoren.
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I fanebladet ”Tilknyt” kan du tilknytte den database, du ønsker. Du kan enten klikke på ”pil ned”,
hvis du tidligere har kigget på en anden database eller klikke på knappen yderst til højre for at
vælge en anden.

Fanebladet ”Reparer”
Registrer MapX – hvis du har problemer med installationen, er det en god ide at tjekke, at
MapX er registreret ved klik på knappen.
Gem Placering: - hvis du vil undgå at få en advarsel, hver gang Rambøll Graf startes, er det en
god idé at gemme mappen c:\RambollGraf\Access\ som en placering, der er tillid til.
Komprimer – databasefilen øverst i billedet kan komprimeres her. Dvs. der ryddes op, og data
pakkes, så de ikke fylder så meget. Ved klik på knappen, går komprimeringen i gang, og når den
er færdig kommer følgende billede:

I stifinderen kan du se resultatet, idet programmet danner en kopi af databasen. Filen
_Backup_xxxxxxxx.mdb er databasen før komprimering.
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Opdater – opdaterer til seneste databaseformat.

Fanebladet ”Opret”
Opret – her kan oprettes en ny database. Indtast navnet i feltet ”Database” og klik på opret.
Programmet spørger efterfølgende, om du ønsker at tilknytte databasen:
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Fanebladet ”Opsætning”
I Firmanavn 1 og 2 skrives vandværkets navn, adresse og telefonnummer. Det er herfra programmet henter navnet i tegningshovedet.

Hvis du har data liggende på et netværksdrev, ændres ovenstående stier.
Knappen Licenser er kun er relevant, hvis man skal have adgang til andet end standard ”vand”installation.
Knappen med brillerne åbner opsætningsskærmbilledet i et særskilt vindue, så man bedre kan
se stierne.
Gem - Opsætningen gemmes.
Genstart – Programmet genstartes, og eventuelle kortvinduer og andre funktioner lukkes ned.
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10.2 Backup
I menuen vælges Hjælpeprogrammer – Backup

Funktionen pakker database og kort/lag sammen til zip-filer. Opret evt. mapper til at placere
backuppen i under c:/vand.
Du kan også tage backup i stifinderen. Du skal blot huske på, at Rambøll Graf skal være lukket
ned. Tag en kopi af mappen ”vand” på c-drevet.

10.3 Validering af data
Med funktionen kan du rydde op i data, dvs. fjerne ledninger, der ligger oveni hinanden, fjerne
dobbeltpunkter mv.
Inden funktionen køres, vil det være en god ide at tage en backup.

Billedet, som dukker frem, er for de flestes vedkommende allerede indstillet, som det skal være.
Kortnummeret er typisk kort 2000, alternativt vælges andet kortnummer i listen. Funktionen
sættes i gang ved klik på ”Udfør”.
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Funktionerne rydder op i databasen. Du kan vælge funktionerne til/fra i billedet. De fleste af
kørslerne kræver efterfølgende en DSFL-udtegning af vandlaget. Labels midt på ledningen Dimension og materiale er bl.a. labels i Rambøll Graf. Hvis du tegner en lang ledningsstrækning,
vil dimension og materiale placeres i starten af ledningsstrækningen. Ønsker du at placere disse
data midt på ledningsstrækningen, kan du køre denne funktion igennem:

Når funktionen er kørt igennem, skal du til sidst trykke på ”Genlæs” i lagkontrollen. Labels vil
herefter være placeret midt på ledningen:
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10.4 Indlæs opsætning fra tidligere installation.
Hvis du på din computer har en ældre version af Rambøll Graf, som har en opsætning af tegningshoved, navn mv., som du ønsker at bevare, kan du indlæse denne opsætning i den nye installation.
Vælg "Hjælpeprogrammer" i menuen og "Database Konvertering, Opdatering, Kontrol" i undermenuen:

Herved fremkommer følgende billede:
"Import filnavn" er forvalgt som nedenstående og er typisk den, du skal anvende.
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I billedet trykkes på knappen ”Udfør”. Herved indlæses tidligere opsætning.

Svares OK åbnes en tekst-fil, hvori den indlæste opsætning kan ses.

10.5 Konvertering af Data

10.5.1 Konvertering af Målsætning

Hvis du ikke har pile på den nuværende målsætning og ønsker det, køres funktionen. Husk at
lave en DSFL-udtegning af ”KF9 – Indmåling” efterfølgende.
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10.5.2 Konvertering af koordinater

Hvis dine data stadig ligger i system 34 koordinater, er det en god ide at konvertere data i forbindelse med en grundkortopdatering, som er leveret i U32E koordinater.
I menuen kort – databasekort kan du se i hvilket koordinatsystem du arbejder i:

Funktionen konvertering af koordinater hentes under ”Hjælpeprogrammer - Konvertering af data
- Konvertering af koordinater”:

”Fra” og ”Til” koordinatsystem vælges og funktionen sættes i gang med klik på ”Udfør”. Der skal
efterfølgende laves en DSFL-udtegning af de konverterede lag, samt dannes en ny arbejdsplads.
10.5.3 Opsplitning af importeret opmåling i DSFL-format

Funktionen anvendes, når du har importeret en opmåling i DSFL-format. Den indsætter bl.a.
punkter på linie - og t-stykkerne, så der er mulighed for at redigere data senere. Inden
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funktionen sættes i gang, SKAL der være oprettet et kort til midlertidige objekter. Opret f.eks. et
kort 3000 i menuen ”Kort – Databasekort”.
Tag en backup af data inden funktionen sættes i gang.

Database kort som skal modificeres er det kort, hvori du har importeret opmålingen i DSFL-format. Typisk et andet kort end kort 2000.
Database kort til de midlertidige objekter vælges.
De enkelte funktioner fra 1-10 køres igennem ved klik på knapperne.
Du kan evt. afslutte med klik på ”Vis Log-fil”.
Når alle funktionerne er udført, skal du huske at lave en DSFL-udtegning af ”KF1 – Vandforsyningsanlæg” og vælge kortet, hvortil data er importeret. I eksemplet ovenfor er det kort. 2010.
Navnet på laget/mapinfo-filen ændres også til f.eks. c:\vand\kort\landinsp_2013-02-30.tab
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Når udtegningen er færdig, og hvis du har fået det ønskede resultat, kan data flyttes til kort
2000, som beskrevet i afsnittet om ”Grundkort-opmåling”.
10.5.4 Importer fra Rambøll Graf database

10.6

Historik
I billedet logger programmet, hvornår det har været opstartet og af hvem. Samtidig registreres:
Import af DSFL, Import af GPS, Validering af data og import af adresser:
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10.7 Historik – detaljeret
I historikken gemmes brug af konstruktionsværktøjerne, tidspunkt for konstruktion og initialer på
den operativsystembruger, som har udført konstruktionen. Slettede objekter, slettes først endeligt fra databasen ved at køre funktionen under validering af data.

10.8 Gå til Rambøll Graf Hjemmeside
Rambølls hjemmeside kaldes:
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10.9 Opdateringsoversigt
Her kan du læse om programændringer fra version til version:
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10.10 Om Rambøll Graf
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