Opdatering af vejman.dk – 25. juni 2015.
Vi har torsdag d. 25. juni 2015 gennemført en opdatering af vejman.dk. Formålet med denne opdatering er at
tilføre vejman.dk en række nye funktioner samt at rette en række fejl.
Trafiksikkerhed stedfæst uheld

 Der er foretaget rettelser i forhold til fejl indberetninger forbindelse med stedfæstelse af uheld i
ajourfør uheld er fejl rettet i forbindelse med ombytning af elementer. Fejlrapport 12864.
 Der er foretaget rettelser i forbindelse med at stedfæstere ikke må kunne rette i emneteksten i
personskadeuheld. Fejlrapport 12858.
 I ajourføringsvinduet er slet-knap flyttet et stykke fra luk-knappen. Fejlrapport 12857.
Trafiksikkerhed kvadratnet
Der er foretaget rettelser i kvadratnet hvor der i nogle tilfælde blev vist uheld der lå udenfor kvadratnet.
Fejlrapport 12678.
GPS spor filter
GPS spor titel i filter dialogen ændret fra ”Filter GPS spor” til ”Filter GPS punkter”
Trafiksikkerhed - Sortplet register
Der er udført en række forbedringer i forbindelse med sortplet registeret. Dette omhandler bl.a. følgende:
 Ny status ”Analyseret og Fase 2-programmeret”.
 Forbedring af svartider på kortlag.
 Ny listevisning.
 Mere fleksible kriterier i forbindelse med listevisninger.
 Bedre integration til ESDH system.
Visning af fikspunkter
Specielt for udvalgt Vejdirektoratets brugere er det nu muligt at vise fikspunkter på kort. Anlæg ->
fikspunkter. Kører pt. i en testperiode og med testdata.
Tilladelser
Ændringer til det faglige emne Tilladelser kommer af to omgange. Første gang ved vejman.dk opdateringen
den 25. juni og anden gang den 1. juli, når ansøgningsportalen rov.vd.dk opdateres og sagerne overgår til
versionsnr. 3.7.

Ændringer ved vejman.dk releasen den 25. juni

 Mulighed for at ændre stedfæstelsen af stedet via kort

Læs vejledningen her.

 Det administrative vejnummer vises i søgeresultatet på siden Søgning.
 Der er rettet en fejl på Sagsoversigten, så sortering efter Stationering nu er korrekt.
 På fanen Historik står der nu Ansøger i stedet for Broker i kolonnen Bruger.
 Feltet ”Betydende for strategisk vejnet” har ændret titel til ”Betydende for trafikafvikling”.
 Vejarbejdsansvarlige i Vejdirektoratet kan nu via siden Opsætning sætte Sagsoversigten op til alene at
vise deres sager. Dette gøres ved at markere relevante sagstyper og tilstande samt ved indtastning af
egen e-mail

 Har vejmyndigheden skrevet en bemærkning til ansøger ved godkendelsen, medtages denne ved
godkendelsen af forlængelsen. Det er dog muligt at slette teksten, såfremt vejmyndigheden ikke ønsker,
den skal gentages.

 Graveansøgninger: Afvises reetableringen på en gravesag, kan ansøgeren nu foretage en Midlertidig
færdigmelding. Det er dermed muligt at få sagen i tilstanden Midlertidig færdigmeldt, hvis ansøger ved en
fejl laver en Endelig færdigmelding. Der er endvidere indført nye filtre for gravesager på siden
Opsætning. Et filter vedrørende Manglende færdigmelding og et vedrørende Garantieftersynsdato.

Færdigmelding overskredet giver mening for sager med status Godkendt (= manglende færdigmeldinger)
Her vil sagsoversigten vise de sager, der mangler en færdigmelding, det vil sige, hvor slutdatoen er
overskredet med det indtastede antal dage.
Garantieftersynsperiode giver mening, når man har valgt status: Retablering godkendt, herefter vil
sagsoversigten vis de sager med garantiudløb inden for den givne periode.

 Råden over vejareal på statsvej: Feltet Medierelevans udfyldes automatisk, når feltet Trafikgener
markeres.

 Råden over vejareal vedrørende materiel: Politiets godkendelse fremgår nu af tilladelsesblanketten

 Råden over vejareal vedrørende arrangementer: For at ensarte og lette kommunikationen med politiet
kan der nu skrives bemærkninger til politiet samt dannes en blanket. Bemærkningerne til politiet fremgå

på blanketten, som dog stadig skal sendes på en mail separat til politiet. Vi arbejder fortsat på, at
arrangementssager skal behandles digitalt af politiet.

Ændringer ved releasen af rov.vd.dk og overgang til sager versionsnr. 3.7 den 1. juli
 Beskedfunktionen kan tages i brug på alle ansøgningstyperne, og der kan skrives beskeder og sendes
bilag uafhængigt af tilstandsskift til ansøgeren af sagen. Læs mere her.
 For sager af typen Graveansøgning og Råden over vejareal på statsvej indføres nye felter som følge af
koordineringspligten i den nye vejlov. Felterne er obligatoriske og skal udfyldes af ansøgeren.

 Ved ansøgning om forlængelse er det obligatorisk at udfylde en begrundelse i feltet ”Bemærkning”.
 Graveansøgninger: Der indføres en ny Udførelsesmetode nemlig ”Styret underboring/gravning”, og det
bliver obligatorisk for ansøgerne at udfylde” Arbejdets art”, ”Ledningsnetsdel”, ”Ledningstype” samt at
vælge mindst ét ”Tværprofilelement”. Endelig udvides feltet til Beskrivelse af stedet til at kunne indeholde
1000 tegn.
 Råden over vejareal på statsvej: Der indføres ny obligatorisk oplysning vedr. Årsag til
hastighedsnedsættelse og samtidig ændres felterne vedr. hastigheder til at være talfelter.
 Råden over vejareal vedrørende materiel: Ansøger kan angive et konkret starttidspunkt og et
sluttidspunkt i forbindelse med oprettelse af en sag.

Ansøger kan angive en kontaktperson i forbindelse med oprettelsen af ansøgningen. Kontaktpersonen
udfyldes på trin 6. Arrangementsdetaljer, og der stå ved oprettelsen, at denne kun skal udfyldes, hvis
kontaktpersonen er en anden end ansøger.

I de arrangementer, hvor der kan angives et Antal deltagere, er det muligt at skrive tekst.

 Generel tilladelse på statsvej: Der kan vælges flere Faglige kategorier på sagen.

Rettelser og ændringer er testet i uge 24- 26 af ForretningsIT. Opdateringen er en mindre opdatering og
forventes ikke at give anledning til større 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

