Vejman.dk opdateringen d. 07.juni 2017
Her kan du læse en mere dybdegående beskrivelse af den seneste vejman.dk opdatering indenfor
trafiksikkerhed.

1. Lettere adgang til grundrapporter

I forbindelse med visning af grundrapport har det været efterlyst, at kunne få den vist direkte i
stedet for at skulle via Vis/ajourfør uheld. Denne mulighed kan nu anvendes, når der højreklikkes
på et uheld.

Er der valgt Vis/Ajourfør uheld, så kan Grundrapport også
udskrives herfra.

2. Uheld der styres via ’Filtrér uheld’ ses nu i cirkler med information om antal
uheld afhængig af zoomniveau

Når der i rammen ud for Uheld sættes et flueben, ses de uheld, der har fået koordinater. Hvis der
venstreklikkes på et punkt ses der et stablet antal uheld i punktet.

Der er nu mulighed for at se om et punkt indeholder flere uheld, og det kan udføres ved at zoome
ind på kortet. Oplysningerne varierer efter zoomniveau.
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Indeholder et punkt mindst 2 uheld bliver den blå markering ændret til en cirkel med hvid baggrund
og samtidigt ses antallet af uheld i cirklen.
Når Mouseover anvendes på en cirkel, ses fortsat informationer om de uheld som indgår eller er
knyttet til cirklen.

Samtidig ses beliggenheden af det markerede uheld tilhørende cirklen med en rød udfyldt cirkel.
Hvis der venstreklikkes på uheldet ændres den røde cirkel til en cirkel med en lyseblå ring.
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3. Polygon til afgrænsning af uheld kan nu rettes i Listevisning

Anvendelse af polygonen til afgrænsning af områder med trafikulykker er blevet godt modtaget.
Der har været efterlyst mulighed for at kunne redigere polygonens afgrænsning.

Denne mulighed er nu til stede og i listevinduet er der nu oprettet en ny knap Editer.

Når en polygon ønskes ændret aktiveres Editer og det giver mulighed for at ændre søgeområdet.
Efter ændring af området udføres en ny søgning.

Område klar til editering

Efter endt editering
udføres en ny Søgning
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4. Inddatering af uheld med koordinater

I Nordjyllands Politikreds er der som et forsøg leveret koordinater til uheldsstederne og der er
leveret oplysninger fra forskellige koordinatsystemer.

Uheldsmodulet kan behandle koordinatsæt fra EFTRS89/UTM zone 32N, Bredde/længdegrad
(decimal) og Bredde/længdegrad (time/minut/sek.).
Oplysninger kan indtastes i en koordinatvælger som fås ved at anvende knappen ”Indtast”.

Når Indtast aktiveres skal der vælges koordinatsystem og derefter kan
koordinatsæt N 57 26' 18.9384" E 10 32' 21.4872” indtastes.

Det inddaterede koordinatsæt aktiveres med OK.
Der er mulighed for tilpasse uheldsoplysninger og uheldsstedet efter de stedfæstelsesprincipper
som normalt anvendes.

Man skal dog fortsat være opmærksom på om uheldsstedet passer med de øvrige oplysninger, der
er oplyst i uheldet.
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5. Stedfæstermodulet udbygget med et nyt felt til supplerende information

Det tidligere felt ”Suppl.” hvor der kunne tilføjes 4 tegn til intern brug har været efterlyst, og feltet er
placeret i fanebladet Stedfæstelse under Stiuheld.
For tiden anvender Vejdirektoratet feltet til at adskille El-cykler fra Handicapscootere, der kører
med hastigheder mellem 7 km/t og 15 km/t:
Elementart og artsbogstav er den samme for de nævnte køretøjer.
Under Suppl angives ”HAND” når det drejer sig om en Handicapscooter.
Med udgangen af juni vil der komme en ny parameter 61i til Handicapscootere.
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