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1 Introduktion 
Dette er brugervejledningen til Aarhus Kommunes database Vejjord.  

I Vejjord er det muligt at indberette og tilgå en række oplysninger om jord fra offentlige vejarealer i Aarhus 

Kommune.  

Data der indberettes i Vejjord er offentligt tilgængelige på Aarhus Kommunes BorgerGIS og kan tilgås HER. 

Indberetning og opdatering af data i Vejjord foregår HER via online-portalen Podio. 

Podio består af en række forskellige apps. En app er designet til at indeholde en bestemt type forudbestemt 

data. Der er derfor forskellige apps for hhv. projekter, prøvetagningssteder, jordlag, prøveresultater m.m. 

Som udgangspunkt skal man blot benytte appen Projekter til indberetning af data og søgning, da de 

øvrige apps alle kan tilgås og oprettes direkte fra et projekt. 

 

  

https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?mapheight=912&mapwidth=1416&label=&ignorefavorite=true&profile=aarhus_ekstern&selectorgroups=virksomheder_og_jord+vejjord&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet_detaljekort+theme-geodanmark_detaljekort_gdk_2018+theme-vejmidter_navne+theme-view_borger_proevetagningssteder+theme-view_borger_proever+userpoint+userline+userpolygon+bufferzone+smalluserpointsearch+smalluserlinesearch+smalluserpolygonsearch+smalluserpointfound+smalluserlinefound+smalluserpolygonfound+selectorpoint+selectorline+selectorpolygon+selectorbufferzone+redline-line+redline-point+redline-polygon+redline-circle+spatialanalyze-line+spatialanalyze-point+spatialanalyze-polygon+watershed-point+watershed-line+watershed-polygon+viewshed-point+viewshed-line+viewshed-polygon&opacities=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1&mapext=549373.1361216+6214539.1232192+585494.6638784+6237758.2767808&maprotation=
https://podio.com/digitalisering-og-gis-mtm/workspace-for-vejjord
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2 Søgning og visninger 

2.1 BorgerGIS 
BorgerGIS er en kortløsning, der indeholder den Borgerrettede del af Aarhus Kommunes GIS-løsning. Der er 

oprettet et kortlag for Vejjord i BorgerGIS, hvor alt relevant information og data for projekter og 

prøvetagningssteder vises. Vejjord kortet i BorgerGIS kan tilgås her. BorgerGIS er en åben løsning der kan 

benyttes af alle, uden et login. 

2.1.1 Søgning: 
Søgning i BorgerGIS foregår i søgefeltet, der er markeret herunder. Det er muligt at søge på adresser, 

matrikler, stednavne, vejmidter og temaer. Man kan klikke på en af listerne under søgefeltet for at få en 

udvidet liste med søgeresultater af den givne type, der opfylder de indtastede søgekriterier. 

 

 

 

 

Her kan søgeresultaterne 

filtreres, så der kun vises 

adresser. 

Den blå boks viser, at 

søgeresultaterne er 

filtreret efter adresser. 

Tryk på det hvide kryds for 

at fjerne filtreringen. 

https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?mapheight=912&mapwidth=1416&label=&ignorefavorite=true&profile=aarhus_ekstern&selectorgroups=virksomheder_og_jord+vejjord&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet_detaljekort+theme-geodanmark_detaljekort_gdk_2018+theme-vejmidter_navne+theme-view_borger_proevetagningssteder+theme-view_borger_proever+userpoint+userline+userpolygon+bufferzone+smalluserpointsearch+smalluserlinesearch+smalluserpolygonsearch+smalluserpointfound+smalluserlinefound+smalluserpolygonfound+selectorpoint+selectorline+selectorpolygon+selectorbufferzone+redline-line+redline-point+redline-polygon+redline-circle+spatialanalyze-line+spatialanalyze-point+spatialanalyze-polygon+watershed-point+watershed-line+watershed-polygon+viewshed-point+viewshed-line+viewshed-polygon&opacities=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1&mapext=549373.1361216+6214539.1232192+585494.6638784+6237758.2767808&maprotation=
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For information vedrørende enkelte prøvetagningssteder og jordprøver herfra, benyttes 

informationscursoren. Tryk på informationsknappen i værktøjslinjen, og klik herefter på et 

prøvetagningspunkt i kortet. Et vindue med information om prøvetagningspunktet og jordprøver kommer nu 

frem. I informationsvinduet er der oplysninger om de enkelte prøvetagningspunkter, samt analyseresultater 

for jordprøver udtaget i det enkelte punkt.  

 

  

Her vælges 

informationscursoren. 

Information for det valgte 

prøvetagningspunkt 
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2.1.2 Visning af flere kortlag: 
Det er muligt at få vist flere kortlag i kortet ved at vælge dem fra temavælgeren i venstre side, eller ved at 

benytte søgefunktionen. Klik på tænd/sluk ikonet for at aktivere kortlaget. Søges der f.eks. efter 

jordforurening eller områdeklassificering, er der mulighed for at få vist Jordforurening V1 og Jordforurening 

V2 samt områdeklassificerede arealer i Aarhus Kommune.  

 

 

Vis/skjul kortlag 
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2.1.3 Brugerdefineret kort 
Det er muligt, at flere specifikke kortlag på forhånd er aktiveret, når BorgerGIS åbnes. Dette gøres ved at 

aktivere de ønskede kortlag i temavælgeren og efterfølgende vælge Link til det viste kortudsnit under 

Værktøjer i værktøjslinjen. Det link der vises i vinduet, kan nu benyttes til at åbne BorgerGIS med de valgte 

kortlag aktiveret. 

 

 

  

Kopier denne adresse og gem 

evt. som favorit i din 

internetbrowser for at åbne et 

kort med bestemte kortlag 

aktiveret. 
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2.2 Podio 
Podio er den webbaserede platform, der er brugt til, at opbygge løsningen til Vejjord. I Podio kan man 

oprette, redigere og gennemse projekter og prøvetagningssteder. Hvis du ikke har adgang til Podio kan du 

følge vejledningen i afsnit 8 for at blive oprettet. 

2.2.1 Søgning 
I Podio foregår søgning i de enkelte apps der kan tilgås fra forsiden. Typisk vil det kun være nødvendigt at 

søge efter et specifikt projekt, da de øvrige oplysninger om jordlag og jordprøver kan tilgås direkte fra 

projektsiden. Når man har valgt en app at søge i benyttes søgefunktionen i øverste højre hjørne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at klikke på ikonerne 

øverst på Podio forsiden, kan 

man vælge de forskellige apps. 

Benyt søgelinjen til at finde specifikke 

projekter (i projektappen) eller 

prøvetagningspunkter (i appen for 

prøvetagningspunkter). 

https://podio.com/digitalisering-og-gis-mtm/workspace-for-vejjord
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På projektsiden kan man tilgå de enkelte prøvetagningspunkter, der hører under det givne projekt. Under de 

enkelte prøvetagningspunkter kan man se information om bl.a. jordlag og analyseresultater fra 

jordprøvetagning. Disse oplysninger fremgår også af BorgerGIS.  

 

Ud over prøvetagningspunkter er det også muligt at tilgå graveplaner og efterladt forurening direkte fra 

projektsiden. 

  

Her kan du lukke 

projektvinduet. Husk at 

gemme projektet inden du 

lukker. 

Her kan du lukke 

projektvinduet. Husk at 

gemme projektet inden du 

lukker. 

Her kan du lukke 

projektvinduet. Husk at 

gemme projektet inden du 

lukker. 

Prøvetagningspunkter der 

er tilknyttet det valgte 

projekt, fremgår af denne 

liste. Klik for at åbne et af 

prøvetagningspunkterne. 

Graveplaner og efterladt 

forurening der er 

tilknyttet det valgte 

projekt, fremgår af disse 

lister.  
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2.2.2 Visninger 
Det er muligt at sortere i oversigten i de enkelte apps ved hjælp af de forskellige visninger i venstre side. Her 

kan man eksempelvis vise alle projekter, der er aktive, eller tilhører en bestemt ledningsejer.  

 

 

  

Brug visningerne for at få vist 

specifikke 

projekter/prøvetagningssteder der 

tilhører en bestemt ledningsejer 

eller hører under en bestemt type 

m.m. 
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3 Oprettelse af nye projekter 
For at oprette et ny projekt, vælges Tilføj Projekt i Projekt appen: 

 

 

Der åbnes nu en ny side, hvor der kan indtastes/vælges information om det projekt, der skal oprettes. Der er 

tilknyttet en kort hjælpetekst til de enkelte felter, der kommer frem i en dialogboks, når et bestemt felt er 

valgt. Husk at gemme et projekt inden du lukker projektsiden ned, dette gøres ved at klikke på Gem Projekt i 

nederste højre hjørne. Når et projekt er gemt, vil alle fremtidige ændringer til projektet blive gemt automatisk.  

 

 

Her kan du altid se, om du arbejder 

i et projekt eller i en af de andre 

apps. 

Hjælpeteksten for et felt kommer 

frem, når feltet er aktivt. 
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Et projekt har flere tilknyttede indlæg, Prøvetagningssteder, Graveplaner og Efterladt forurening, der kan 

oprettes og tilføjes direkte til projektet.  

 

 

  

Her fremgår de tilknyttede indlæg 

til et givent projekt. Hvis listen er 

tom, er der ingen tilknyttede 

indlæg. Klik i et felt for at oprette et 

nyt indlæg. 
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4 Oprettelse af et prøvetagningssted  
Vi anbefaler at prøvetagningssteder oprettes direkte fra det projekt de er tilknyttede! 

For at oprette et nyt prøvetagningssted, der er tilknyttet det projekt som netop er oprettet, vælges feltet Tast 

for at søge efter indlæg ud for Prøvetagningssteder. En liste med tidligere oprettede prøvetagningssteder 

kommer nu frem. For at oprette et nyt prøvetagningssted vælges Opret nyt indlæg i bunden af listen: 

 

Der åbnes nu en ny side, hvor der kan indtastes/vælges information om prøvetagningspunktet, der skal 

oprettes. I det øverste felt Adresse kan man indtaste en adresse i nærheden af det prøvetagningspunkt, man 

skal oprette. Det er vigtigt, at adressen skrives korrekt, da dette gør det nemmere at opdatere 

prøvetagningspunktet i BorgerGIS kortet.  

Hvis man taster en adresse som er stavet forkert, oprettes et punkt uden for kortudsnittet. Punktet kan 

herefter flyttes til den korrekte position. Følg vejledningen i afsnit 4.1 hvis punktet er blevet oprettet udenfor 

kortudsnittet. 

 

 

 

  

Søg efter eksisterende 

prøvetagningssteder der skal 

tilknyttes eller opret et nyt. 
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Start med at indtaste en adresse i adressefeltet og tryk herefter på Gem prøvetagningssted. Hvis du opretter 

prøvetagningsstedet direkte fra et projekt, skal du trykke på Gem og gå tilbage. Dette fører dig tilbage til 

projektsiden, for at redigere videre kan du vælge prøvetagningsstedet igen fra projektsiden. 

 

Udfyld de resterende felter imens systemet opretter et punkt i BorgerGIS. Dette tager maksimalt 2 minutter, 

og det kan være nødvendigt at opdatere siden. Se afsnit 4.2 for vejledning om registrering af jordlag og 

analyseresultater for et prøvetagningspunkt. Når systemet har oprettet et punkt, bliver der oprettet et link til 

BorgerGIS ud for Link til kort. 

 

 

  

Her kan du lukke siden for 

prøvetagningspunktet. 

Husk at gemme 

prøvetagningspunktet 

inden du lukker. 

Når der er oprettet et midlertidigt punkt i 

BorgerGIS, vil dette link fremgå af listen. 

Klik på Log ind for at blive ført videre til 

redigeringsfunktionen. 



14 
 

4.1 Redigering af punkt i BorgerGIS 
For at redigere i det nyligt oprettede punkt, skal man klikke på linket Log ind og benytte sit BorgerGIS 

brugernavn og kodeord til login på siden. Når dette er gjort, føres man videre til redigeringstilstanden i 

BorgerGIS.  

Hvis punktet ikke er placeret ved den indtastede adresse, skyldes det muligvis, at adressen er tastet forkert. 

Se afsnit 4.1.1 for vejledning om, hvordan punktet placeres korrekt, når adressen er tastet forkert. 

 

Det er nu muligt at flytte punktet, der er oprettet på den indtastede adresse til den præcise position i 

vejarealet. Dette gøres ved at trække punktet med cursoren til den ønskede placering og derefter afslutte 

med Gem.  

Hvis punktet ikke er placeret ved den indtastede adresse, skyldes det muligvis, at adressen er tastet forkert. 

Se afsnit 4.1.1 for vejledning om, hvordan punktet placeres korrekt, når adressen er tastet forkert. 

 

Når man har trykket Gem, er punktet opdateret og vinduet kan lukkes.  

Dette er det automatisk 

placerede punkt. 

Det ’nye’ punkt oprettes 

ved at trække det 

automatisk placerede 

punkt til en ny placering. 

Det gamle punkt fremgår 

af kortet, indtil man har 

trykket Gem. 
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4.1.1 Prøvetagningspunkt i BorgerGIS med en adresse, der ikke er genkendt 
Hvis man har stavet en adresse forkert i adressefeltet, og BorgerGIS derfor ikke har et korrekt sted at oprette 

et punkt, oprettes et punkt i koordinatet 0.0 på kortet. Følg vejledningen i afsnit 4 inden du går videre til 

dette skridt! 

Det oprettede punkt befinder sig langt udenfor Aarhus. For at finde den korrekte adresse benyttes søgefeltet, 

og adressen vælges fra listen. Klik på den korrekte adresse for, at få den frem på kortet.  

 

Kortet springer nu til den indtastede adresse.  

 

 

 

 

Vælg den korrekte 

adresse/matrikel fra 

listen. 
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Nu kan et korrekt punkt oprettes i BorgerGIS. Vælg Opret¸ og klik det sted i kortet, hvor det nye punkt skal 

oprettes. 

 

Der kommer nu 3 nye knapper frem i vinduet. Vælg Benyt ny og tryk efterfølgende på Gem.  

 

Det oprindelige punkt er nu flyttet til den korrekte placering. Vinduet kan lukkes.   
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4.2 Registrering af jordlag og jordprøver 
Vi anbefaler at jordlag og analyseresultater oprettes direkte fra det prøvetagningssted de tilhører! 

Jordlag og analyseresultater oprettes som indlæg tilhørende et specifikt prøvetagningssted. På siden for 

prøvetagningsstedet vælges Tast for at søge efter indlæg ud for Jordlag eller Prøver. Vælg herefter opret nyt 

indlæg i bunden af listen. 

 

Der vil nu komme en side, hvor det er muligt at oprette individuelle jordlag, og analyseresultater for 

jordprøver udtaget i det enkelte prøvetagningspunkt.  
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4.2.1 Jordlag 
Felterne på siden for jordlag udfyldes, og der afsluttes med Gem og gå tilbage. Feltet Interval udfyldes 

automatisk, når jordlaget er gemt. Du føres nu tilbage til siden for prøvetagningspunktet og kan indtaste et 

nyt jordlag. 

 

4.2.2 Jordprøver 
Felterne på siden for jordprøver udfyldes. Feltet Interval udfyldes automatisk, når jordlaget er gemt.  For at 

tilføje prøveværdier vælges Tast for at søge efter indlæg ud for Prøveværdier og et nyt indlæg oprettes: 
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Man føres nu til en ny side, hvor analyseresultatet for et stof / en stofgruppe kan indtastes. Afslut med Gem 

og gå tilbage for at vende tilbage til siden for jordprøven. Du kan herefter gentage ovenstående for at tilføje 

flere analyseresultater til en jordprøve, benyt knappen Tilføj / Fjern.  

 

Efter indtastning af data for et jordlag/jordprøve trykkes på Gem og gå tilbage i nederste højre hjørne, og 

man føres tilbage til siden for prøvetagningsstedet. Man kan nu oprette et nyt jordlag eller en ny jordprøve 

med samme fremgangsmåde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De indtastede 

analyseresultater fremgår af 

denne liste. 
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De indtastede jordlag og jordprøver fremgår nu som lister på siden for prøvetagningsstedet, og kan tilgås 

hvis man klikker på dem i listen. 

 

Når prøvetagningspunktet er tilknyttet et projekt, fremgår det pågældende projekt under Relaterede indlæg i 

bunden af siden for prøvetagningspunktet. Trykker man på indlægget, bliver man taget til den pågældende 

projektside.  

 

  

Jordlag og jordprøver der er 

tilknyttet et projekt, fremgår 

af listen på projektsiden. 

Projektet som et givent 

prøvetagningssted er 

tilknyttet, fremgår af listen 

Relaterede indlæg på siden for 

prøvetagningsstedet. 
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Prøvetagningssteder der er tilknyttet et projekt, fremgår nu som en liste på projektsiden. Benyt knappen Tilføj 

/ Fjern for at tilføje et nyt prøvetagningssted eller fjerne et eksisterende: 

 

  

Det nyligt oprettede 

prøvetagningssted fremgår nu af 

listen. Brug Tilføj / Fjern for at 

fjerne det, eller oprette et nyt. 



22 
 

5 Oprettelse af graveplaner 
Vi anbefaler at graveplaner oprettes direkte fra det projekt de tilhører! 

Graveplaner oprettes som indlæg tilhørende et specifikt projekt. På siden for det givne projekt vælges Tast 

for at søge efter indlæg ud for Graveplaner. Vælg herefter opret nyt indlæg i bunden af listen. 

 

Der åbnes nu en ny side, hvor der kan indtastes/vælges information om graveplanen, der skal oprettes. I 

feltet Adresse kan man indtaste en adresse i nærheden af den graveplan, man skal oprette.  
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Start med at indtaste de relevante informationer i felterne, og vedhæft eventuel dokumentation, og tryk 

herefter på Gem og gå tilbage. Husk at vælge den forureningsgrad som graveplanen repræsenterer. 

Bemærk at Titel feltet udfyldes automatisk. Hvis du opretter graveplanen direkte fra et projekt, skal du trykke 

på Gem og gå tilbage. Dette fører dig tilbage til projektsiden, for at redigere videre kan du vælge 

graveplanen igen fra projektsiden. 

 

Vent mens systemet opretter et link til BorgerGIS. Dette tager maksimalt 2 minutter, og det kan være 

nødvendigt at opdatere siden. Når systemet har oprettet et link, kan det ses ud for Link til kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når der er oprettet et link til BorgerGIS, vil 

dette link fremgå af listen. Klik på Log ind 

for at blive ført videre til 

redigeringsfunktionen. 

Husk at vælge den forureningsgrad som 

graveplanen repræsenterer. 
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5.1 Redigering af graveplan i BorgerGIS 
For at indtegne den nyligt oprettede graveplan, skal man klikke på linket Log ind og benytte sit BorgerGIS 

brugernavn og kodeord til login på siden. Når dette er gjort, føres man videre til redigeringstilstanden i 

BorgerGIS. 

Brug søgefeltet i øverste højre hjørne, til at søge efter en adresse eller matrikel i nærheden af hvor 

graveplanen skal oprettes. 

 

For at indtegne en graveplan i kortet, vælges tegn et linjestykke fra redigeringsværktøjet. Brug cursoren til at 

afsætte et startpunkt i kortet, og indtegn graveplanen som en linje. Afslut linjen ved at dobbeltklikke ved 

slutpunktet. Ved at klikke en enkelt gang med cursoren undervejs, tilføjer man et knæk på linjen. 

 

Når linjen er afsluttet med dobbeltklik og der er trykket på Gem er linjen opdateret. Hvis der skal oprettes 

flere forskellige linjer i én graveplan, f.eks. hvis graveplanen omfatter flere sidegader, anbefaler vi, at 

man tegner en ny linje for hver sidegade ved at klikke på opret, og afslutte hver linje med at trykke 

Gem! Når alle linjer i graveplanen er oprettet og gemt, kan kortvinduet lukkes.  

Klik en enkelt gang imens linjen tegnes for 

at tilføje et knæk. 

Vælg den ønskede 

adresse/matrikel fra 

listen. 

Afslut linjen ved at dobbeltklikke. 
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Der kan nu oprettes yderligere graveplaner for de resterende dybder og forureningskategorier. Husk altid at 

oprette graveplaner direkte fra et projekt.  

 

Graveplanerne fremgår nu som lister på projektsiden, og kan tilgås hvis man klikker på dem i listen. 

 

Når graveplanen er tilknyttet et projekt, fremgår det pågældende projekt under Relaterede indlæg i bunden 

af siden for graveplanen. Trykker man på indlægget, bliver man taget til den pågældende projektside.  

 

 

  

Graveplaner der er tilknyttet 

et bestemt projekt, fremgår af 

listen Graveplaner på 

projektsiden. 

Projektet som en givent 

graveplan er tilknyttet, 

fremgår af listen Relaterede 

indlæg på siden for 

graveplanen. 

Brug Tilføj / Fjern til at tilføje 

en ny graveplan eller fjerne en 

eksisterende. 
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6 Registrering af efterladt forurening 
Vi anbefaler at efterladte forureninger oprettes direkte fra det projekt de tilhører! 

Efterladt forurening oprettes som indlæg tilhørende et specifikt projekt. På siden for det givne projekt vælges 

Tast for at søge efter indlæg ud for Efterladt forurening. Vælg herefter opret nyt indlæg i bunden af listen. 

 

Der åbnes nu en ny side, hvor der kan indtastes/vælges information om den efterladte forurening, der skal 

oprettes. I feltet Adresse kan man indtaste en adresse i nærheden af den graveplan, man skal oprette.  
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Start med at indtaste de relevante informationer i felterne, og vedhæft eventuel dokumentation, og tryk 

herefter på Gem og gå tilbage. Dette fører dig tilbage til projektsiden, for at redigere videre kan du vælge 

redigeringssiden igen fra projektsiden ud for Efterladt forurening. 

 

Vent mens systemet opretter et link til BorgerGIS. Dette tager maksimalt 2 minutter, og det kan være 

nødvendigt at opdatere siden. Når systemet har oprettet et link, kan det ses ud for Link til kort. 

 

Husk at inkludere en 

beskrivelse af den efterladte 

forurening. 

Når der er oprettet et link til BorgerGIS, vil 

dette link fremgå af listen. Klik på Log ind 

for at blive ført videre til 

redigeringsfunktionen. 
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6.1 Redigering af efterladt forurening i BorgerGIS 
For at indtegne den nyligt oprettede efterladte forurening, skal man klikke på linket Log ind og benytte sit 

BorgerGIS brugernavn og kodeord til login på siden. Når dette er gjort, føres man videre til 

redigeringstilstanden i BorgerGIS. 

Brug søgefeltet i øverste højre hjørne, til at søge efter en adresse eller matrikel i nærheden af hvor den 

efterladte forurening skal oprettes. 

 

For at indtegne en efterladt forurening i kortet, vælges tegn et punkt, tegn et linjestykke eller tegn en polygon 

fra redigeringsværktøjet. Brug cursoren til at afsætte et enkelt punkt eller startpunkt (ved indtegning af linjer 

og polygoner) i kortet. Når der klikkes en enkelt gang ved tegning af polygoner og linjer er det muligt at tilføje 

knæk. Afslut linjer eller polygoner ved at dobbeltklikke ved slutpunktet.  

 

Når punktet, linjen eller polygonet er afsluttet og der er trykket på Gem er den efterladte forurening opdateret 

og kortvinduet kan lukkes. Der kan nu oprettes yderligere efterladte forureninger. Husk altid at oprette 

efterladte forureninger direkte fra et projekt.  

  

Vælg den ønskede 

adresse/matrikel fra 

listen. 

Afslut linjer og polygoner 

ved at dobbeltklikke ved 

de sidste punkt. Afslut tegning af 

efterladt forurening ved 

at trykke på gem. 
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Efterladte forureninger fremgår nu som lister på projektsiden, og kan tilgås hvis man klikker på dem i listen. 

 

Når den efterladte forurening er tilknyttet et projekt, fremgår det pågældende projekt under Relaterede 

indlæg i bunden af siden for den efterladte forurening. Trykker man på indlægget, bliver man taget til den 

pågældende projektside.  

 

  

Efterladt forurening der er 

tilknyttet et bestemt projekt, 

fremgår af listen Efterladt 

forurening på projektsiden. 

Brug Tilføj / Fjern til at tilføje en ny 

efterladt forurening eller fjerne en 

eksisterende. 

Projektet som en efterladt 

forurening er tilknyttet, 

fremgår af listen Relaterede 

indlæg på siden for den 

efterladte forurening. 
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7 Tips og tricks 

7.1 Se og fortryd ændringer  
Man kan se ændringer, der er foretaget i et projekt eller på et prøvetagningssted i fanen Aktivitet i højre side. 

Af listen fremgår det desuden, hvem der har foretaget ændringen. 

 

Man kan gå tilbage til en tidligere ændring. Dette gøres ved at klikke på revisionen i aktivitetsfanen. Et nyt 

vindue åbner nu. Ved at klikke på Tilbage til denne revision kan man gå tilbage til den version af projektet / 

prøvetagningsstedet, hvor denne ændring er tilføjet. Dette fjerner ikke revisioner, der er udført senere fra 

aktivitetsfanen. Det er derfor muligt også at gendanne senere revisioner igen.  
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8 Spørgsmål og svar 
 

Jeg kan ikke logge ind på Podio. Hvad gør jeg? 

- Hvis du har problemer med at logge ind på Podio, kan du benytte Har du glemt din 

adgangskode? på login siden, til at nulstille dit password. Hvis du stadigvæk oplever problemer 

med at logge ind, kan du kontakte Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk.  

 

Jeg kan ikke logge ind på BorgerGIS. Hvad gør jeg? 

- Hvis du har problemer med at logge ind i BorgerGIS, kan du kontakte Natur og Miljø på 

jord@mtm.aarhus.dk.  

 

Jeg vil gerne have adgang til, at tilføje og redigere data i Vejjord. Hvad gør jeg? 

- Hvis du ønsker at blive oprettet i Vejjord systemet, så du kan tilføje og redigere data, skal du 

kontakte Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk.  
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