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Tjek af Badevandsstationer 
Formålet med denne QuickGuide er, at kommunen kan tjekke, at deres badevandsdata som er 

registreret i PULS er korrekte.  Det indebærer bl.a. kontrol af om stationerne er rigtigt oprettet og 

dermed klar til, at laboratoriet kan indlæse analyser for sæsonen, som senere skal afrapporteres til 

EU. 

 

Adgang 
Du får adgang til PULS via https://puls.miljoeportal.dk/. 
Som kommunal bruger har du adgang til PULS såfremt du har en bruger hos Danmarks Miljøportal. Har du 

ikke sådan en skal du kontakte din lokale brugeradministrator, som kan oprette en bruger til dig. Ved du 

ikke hvem der er jeres lokale brugeradministrator kan du kontakte Danmarks Miljøportals support.  

Når man har en kommunal bruger, er den automatisk registeret med kommunens CVR-nummer. Det er ikke 

nødvendigt at have roller/rettigheder til ens bruger, da CVR-nummeret er tilstrækkeligt.  

 

Login 
1) Følg linket: https://puls.miljoeportal.dk/ 

2) Vælg “Anden organisation” 

3) Klik “Login” 

4) Indtast brugernavn og kodeord 

5) Klik “OK” 

6) Du er nu logget ind I PULS 

-eller- 

1) Følg linket: https://puls.miljoeportal.dk/ 

2) Vælg din kommune i drop-down menuen 

3) Du er nu logget ind I PULS 

Fremsøg badevandsstationer 
1) Klik på forstørrelsesglasset i øverste venstre side af skærmen 

 

2) Klik på det mørke felt i søgebaren og vælg ”Badevandsstation” 

 

 

 

 

https://puls.miljoeportal.dk/
https://puls.miljoeportal.dk/
https://puls.miljoeportal.dk/
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3) Nu vises alle badevandsstationer i landet på kortet markeret med lyserøde prikker.  

 

 

Åbn en Badevandsstation 
1) Klik på en station i kortet. Benyt evt. søgefiltre eller fritekstsøgning til fremsøgning.   

2) Klik på den. 

3) Du kan nu se stamdata om den udvalgte station 

Stamdata om badevandstationer er korrekte: Kontroller, at dine stationer er registreret med 

korrekte informationer. Ved at åbne de enkelte stationer, kan du tjekke at navn, koordinater, 

stationstype, vandtype, EU-vandområde navn og EU-vandområde nummer er korrekte. 

Se EU-Klassificering 
1) Når du har åbnet en badevandsstation fremgår de seneste 5 EU-Klassificeringer med disse symboler: 

 

2) Ved at klikke på symbolet for et givent år vil, der åbnes en profil med de data der ligger til grund for 

denne klassificering.  

 

Se tidligere års analyseindberetninger 
Herunder kan du se hvordan du tjekker at tidligere års analysedata er rigtigt registreret i PULS.  

Se analyseindberetninger 
1) Fremsøg og åbn en badevandsstation 

2) Klik på fanen ”Undersøgelser” i venstre side af skærmen. 
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3) Her kan analyseresultater ses på en liste.

 

4) Se analyseresultater fra tidligere år ved at klikke på feltet ”Sæson”. 

 

 

 

Se analyser til klassifikationsberegning 
1) For at se analyser som indgår i klassifikationsberegningen og som også er det datagrundlag, der meldes 

ind til EU, kan du klikke på ”Klassifikation”. 

2) Når du vælger et år, kan du se resultatet at den klassifikationsberegning, som PULS har beregnet (den 

kommunale) samt EU-klassifikationen, hvis denne er importeret til PULS.  I grafen er prøveresultaterne for 

de analyser der ligger tilgrund for klassifikationen visualiseret.   

3) Klik på analyserne i listen under grafen eller i grafen for at åbne analyserne. 
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Tjek af analysedata: Tjek at e-coli og enterokker er korrekt registreret for 

badevandsanalyserne. Tjek evt. om der er udeladte prøver, og følg op på disse. 

Prøvetagningsplaner 
Laboratoriet eller kommunen kan oprette prøvetagningsplan for den kommende sæson. Derfor opfordres 

der til at kontakte laboratoriet og minde dem om, at der skal indlæses prøveplaner og prøvedatoer i PULS 

inden sæsonstart. 

Opret prøvetagningsplan 
1) Find og åben en Badevandsstation. 

2) Klik på fanen ”Prøvetagningsplan”. 

3) Her kan prøveplanen for det pågældende år ses og redigeres.  
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4) Ved at klikke på datoerne bliver de markeret som prøvedatoer. De kan afmarkeres ved at man klikker på 

dem en gang til.  

5) Under kalenderne finders der tjeklister med krav en prøvetagningsplan bør overholde. Ikoner ud for 

hvert krav viser om planen overholder kravene.  

Se og redigér ved sæsonafslutningen 

Se tidligere års prøveplaner 
1) Find og åbn en Badevandsstation. 

2) Klik på fanen ”Prøvetagningsplan”. 

3) Her kan prøveplanen for det pågældende år ses og redigeres.  

4) Se prøveplaner fra tidligere år ved at klikke på feltet ”Sæson”. 

 

Tjek 4, At der er en prøveplan for alle dine aktive badevandsstationer 

 

Rediger eventuelle fejl i afsluttede sæsoner 
1) Vælg en afsluttet sæson ved at klikke på knappen ”Sæson” over prøveplanen. 

2) Her vil du opleve at prøveplanen er låst. Har du behov for at ændre den skal du kontakte 

Miljøstyrelsen for at få den låst op igen. 

Godkendelse af nye analyser 
Kommunen kan se og godkende/afvise analyser indlæst af analyselaboratorier.  

Se og godkend analyser 
1) Når der kommer nye analyser ind fra laboratorier til badevandsstationer man er registreret som 

myndighed for, vil de komme op på ens dash-board. (Er den der ikke, så kan det det skyldes at man har det 

forkerte indhold fremhævet på sin profil. Det kan man skifte ved at klikke på ”Min profil” og vælge 

”Badevandsstationer”). 
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2) Klik på opgaven og så ledes man hen til Badevandsstationen. 

3) Åben fanen ”Undersøgelser” for at se analyserne der kommer fra laboratorier. Ud for hver analyse er der 

markeret hvilken status analysen har: Godkendt, Afventer og Afvist. 

4) Klik på analysen for at åbne den. Øverst på siden kan man vælge status. Så længe analysen er markeret 

”Afventer” indgår den i klassifikationsberegninger og afrapportering til EU.  
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Opret en badevandsstation 
Kommunen kan selv oprette eventuelt nye badevandsstationer. 

Se vejledningen på Danmarks Miljøportals HelpCenter: Opret badevandsstation 

 

Nedlæg badevandsstation 
Kommunen kan nedlægge stationer i PULS, hvis der er behov for det. 

Nedlæg en station 
1) Find og åben en Badevandsstation. 

2) Øverst på badevandsstationens profil skal du klikke på knappen med tre prikker. Det vil åbne en 

dropdown menu, hvor du kan vælge ”Nedlæg”. 

 

 

Har du behov for yderligere hjælp/introduktion til funktioner i PULS, kan du finde den fulde 

systemvejledning til funktioner i PULS her: Vejledning til PULS og se evt. kapitlet om Badevand. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/articles/360005289218-PULS-Opret-badevandsstation
http://old.miljoeportal.dk/Dokumenter%20alle/Brugervejledning%20PULS.pdf
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Kontakt Danmarks Miljøportal 
 

Vejledninger og korte introduktionsvideoer: 
Danmarks Miljøportals Help Center 

 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportal 

Du kan Sende en e-mail 
eller besøge Danmarks Miljøportals hjemmeside 

 

https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da
https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/requests/new
http://www.miljoeportal.dk/borger/Sider/Borger.aspx

