Opdatering af vejman.dk – november 2014.
Vi har torsdag d. 27. november gennemført en opdatering af vejman.dk. Formålet med
denne opdatering er at tilføre vejman.dk en række nye funktioner samt rette nogle fejl.
Opdateringen er en service pakke til det eksisterende system og omfatter ændringer indenfor følgende områder:
Tilladelser
Tilladelser: Som følge af at Vejdirektoratet 1/12-2014 idriftsætter en ny ansøgningsportal
’Råden over vejareal’ ændres WebGTnr. til ROVnr. Andre nyheder er
 Sager af typen arrangement findes i kortlag og filtre for Tilladelser i Kortmodulet
 De andre kort ikoner på sagen åbner sagen i Kortmodulet med lagene Planlagte
og Igangværende slået til. Fordelen ved at se sagen i Kortmodulet er, at man heri
kan orientere sig om eventuelle konflikter. Da Kortmodulet er lang tid om at åbne,
har vi valgt også at bibeholde det mere begrænsede kort, som hidtil har været på
sagen og åbner hurtigt. Dette kort åbnes nu via det grå kortikon
 Der er sket en ændring på siden Opsætning, så det nu er muligt at angive for hver
sagstype, om man ønsker at se denne på siden Sagsoversigt
Vejdirektoratets sagsbehandlere bør endvidere læse information i følgende dokument
(http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/ydelser/programmer/Documents/VDsagsbehan
dlere.pdf)
Naboret:
Der er tilføjet ny funktionalitet til naboretsmodulet samt rettet forskellige fejl.
 Der er nu mulighed for ajourføre §35-Planlægningsbyggelinjer, som har den egen-

skab, at de typisk ikke har en administrativ stedfæstelse.






Den automatiske administrative stedfæstelse tager nu hensyn til den bestyrer man
kommer fra. Det medfører fx at en bruger i Vejdirektoratet ikke risikerer, at en bestemmelse stedfæstes på en kommunevej (fordi bestemmelsen ligger tættere på
kommunevejen).
Kortlaget ” GST matrikelkort” er nu så hurtigt, at det kan anvendes i stedet for det
cachede (og ikke opdaterede) kortlag ” GST matrikelkort (ej opd)”.
Der er nu mulighed for at filtrere naborets rapporten på det aktuelle kortudsnit.
Der er rettet forskellige fejl i naborets rapporten.

Nyt modul til Cykelpuljeprojekter
Der er udviklet et nyt modul i vejman.dk til registrering af cykelpuljeprojekter. Modulet anvendes af Vejdirektoratet til at administrere oplysninger om cykelpuljeprojekter, med henblik på at offentlige oplysningerne på vejdirektoratet.dk.
Rutemodul
Der er lavet en service, som kan anvendes af eksterne programmer til at hente oplysninger
om ruter i vejman.dk. Konkret skal servicen her og nu anvendes til, at integrere oplysninger
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om vinterruter i vejman.dk til systemet Vinterman. I Vejdirektoratet arbejder vi nu på, at
udvikle det nødvendige programmel i Vinterman regi.
Nyt udtræk
Nyt udtræk til længdeopgørelse af kommuneveje. Placeret under Drift -> Længder og sporlængder  Længder
Trafiksikkerhed
Når elementer og personer omnummereres har der været nogle problemer, da der var
oplysninger som ikke fulgte med.
Denne fejl er nu rettet.
Når OK aktiveres bliver ændringerne gemt i databasen, men skærmbilledet bliver ikke
opdateret.
Hvis uheldet søges frem igen er rettelserne slået igennem, men der mangler oplysninger
om ændringsdato og brugernavn på personen som har foretaget rettelserne.
I en senere version af trafiksikkerhed vil skærmbilledet bliver opdateret efter at OK er aktiveret.
Infobox
Infobox for data visning har ændret layout og flyttes ved at trække i lyseblålinie. Der kan nu
atter kopieres data fra infobox med ctl C og ctl V.
For Vejdirektoratets brugere gennemfører vi samtidig en opdatering af navne
på baggrundskort.
Det er besluttet at gennemføre en ændring af navnene på nogle af de baggrundskort, der
tilbydes Vejdirektoratets brugere. Vi gennemfører opdateringen med henblik på at sikre at
navnene afspejler hvorfra de specifikke kort kommer. Det er fortrinsvis kort fra Kortforsyningen samt et par ortofoto der ændrer navn. Ændringen gennemføres i løbet af denne
uge. Bemærk at de nye navne kan betyde at nogle kort flytter rundt i forhold til den rækkefølge de har i dag under baggrundskort og under bestyrers egne lag. Nedenfor er angivet
en liste med de kort der ændrer navn. De nye navne fremgår af nedenstående liste.
Efter ønske fra brugene fastholder vi navnet på ortofoto for 2014 Dvs. nedenstående
omdøbning udgår:
DDO 2014 ortofoto ændrer navn til Ortofoto 2014 (Baggrundskort)
KMS bygninger ændrer navn til GST Bygning (Temakort)
KMS DHYM bluespot ændrer navn til GST DHYM bluespot (Temakort)
KMS ejerlav ændrer navn til GST ejerlav (Temakort)
KMS ejerlav ændrer navn til GST ejerlav (Baggrundskort)
KMS gråt topo-skærmkort ændrer navn til GST toposkærmkort – gråt (Baggrundskort)
KMS husnumre ændrer navn til GST husnumre (Temakort)
KMS kommunegrænser (WMS) ændrer navn til GST kommunegrænser (WMS) (Temakort)
KMS matrikelkort ændrer navn til GST matrikelkort (Temakort)
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KMS matrikelkort (ej opd) ændrer navn til GST matrikelkort (ej opd) (Temakort)
KMS topomat højde kort ændrer navn til GST topomat højde kort (Baggrundskort)
KMS topo-skærmkort ændrer navn til GST toposkærmkort (Baggrundskort)
KMS VD-topo-skærmkort ændrer navn til GST toposkærmkort – vd (Baggrundskort)
KMS 1899 kort ændrer navn til GST 1899 kort (Baggrundskort)
KMS 1945 kort ændrer navn til GST 1945 kort (Baggrundskort)
Rettelser og ændringer er testet i uge 47-48 af ForretningsIT. Opdateringen forventes ikke
at give anledning til gener for brugerne.
Hvis der er spørgsmål eller opstår problemer i forbindelse med opdateringen er man meget
velkommen til at kontakte vejman.dk supporten.
Med venlig hilsen
Eric thor Straten & Paul Stühler
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