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Det vil jeg tale om

� Ændringer i Danmarks Arealinformation siden sidst vi 
mødtes 

der har været store ændringer med omlægning af mange 
temaer og services

• Ændringer i 2017 efter FOSAKO og i starten af 2018

• Opgraderingen

• brug af Danmarks Arealinformation

� Planlagte ændringer i Danmarks Arealinformation i 
resten af 2018
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Arealinformation 2017 (1) – ændringer vedr. Naturdata

Ændrede temaer i temagruppen Naturdata:

17 nye temaer 

HNV forbliver uændret 

Geometrierne til naturdata trækkes nu fra naturdatabasen, sammen 
med fagdata.

Redigering af naturtemaer nu via NaturAppl (og eget GISsystem)

Udvalgte naturfagdata vil vises direkte i Danmarks Arealinformation.

Søgning af Naturdata via egen indgang og via Danmarks 
Arealinformation .
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Danmarks Naturdata



Arealinformation 2017 (2) – flere lag og opgradering

flere temaer på DAI: 
Ortofoto 2016

Ortofoto forår (nyeste)

2 nye Grundvandstemaer (MST) 

1 tema til redigering: Indsatplaner for Grundvandsbeskyttelse

Opgradering af Danmarks Arealinformation 
Nye server 

med nyere versioner af ArcGIS og ArcGIS Server 

Opgraderet brugergrænseflade for visningssite : overgang fra 
Geocortex/Silverlight til Geocortex/HTML5
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Ændringer ved opgradering

HTML 5 site kan vises på alle browser og devices

Mulighed for at få filtreret i temaer og kun få vist 
en del af et tema, f.eks. kun 1 naturtype

Services fra Arealinformation udstilles nu som 
krypteret (https) 

wfs-services kommer i version 2.0. 

Opgraderingen løser nogle gamle fejl (print, datovisning, arealer, …)

Temaerne (lag) tilføjes af brugeren efter behov, kun ganske få 
temaer er tilføjet fra starten af

Visningen og funktioner for søgeresultater er anderledes end i 
Silverlight-udgaven

Det er ikke længere muligt at gemme egne projekter – en funktion 
som var en lille ekstra gave i Silverlight

nyheder
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Arealinformation 2018 (1) – første release 2018

Opgradering kommer i produktion

Service ”public” splittes op i flere services

� det betyder at alle temaer fik nye url’er
De nye services er: 

DAIdb

Husdyr

FKG

DAIdbHistoric, HusdyrHistoric, FKGHistoric

Landbrugsdrift (ikke DAI-datamodel!)

DKJord � data kommer fra DKjord-databasen

Natur � data kommer fra Naturdatabasen (se ændring 2017)

puls � data kommer fra PULS-databasen

nyheder
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Udfordringer ved opgradering
Under opgraderingen fandt vi en række bugs og fejl i standard softwaren.
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Udfordringer ved opgradering

Svært at nå ud med opfordring til test af DAI-services og 
rettelse af lokale GIS-opsætninger til jer alle sammen

Lagt flere gange 5 nyheder på hjemmesiden
18.8.17: http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Varsling-af-%C3%A6ndringer-i-services-
fra-Danmarks-Arealinformation(DAI).aspx

24.11.17: http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Konkretisering-af-%C3%A6ndringer-i-
services-fra-Danmarks-Arealinformation(DAI).aspx

8.12.17: http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Danmarks-Arealinformation-har-
f%C3%A5et-et-%E2%80%9Dansigtsl%C3%B8ft%E2%80%9D.aspx

15.12.17: http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Opgradering-af-Danmarks-
Arealinformation-bliver-desv%C3%A6rre-udskudt.aspx

15.2.18: http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Opgradering-af-Danmarks-
Arealinformation-er-blevet-udskudt.aspx

Sendt 3 gange opfordring til at teste ud til følgegruppen:
19.10.17  /  27.11.17  /  18.1.18    

og særlig tekst til kommuner  19.1.18
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Over 20.000 unikke bruger den første måned
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Arealinformation 2018 (2) 

Deploy 18.1. (17.jan./21.feb. 18)
Opgradering (udskudt fra 2017)

Nye URL’er for alle temaer (bortset fra Natur) – ”public”-servicen 
blev splittet op i flere services

Grundvandlag kommer nu fra MST og nogle lag blev fjernet

Nyt HNV-kort (LST) 

Deploy 18.2. (april/maj 18)
Konfliktsøgning på lag fra eksterne services

Opdaterede plantemaer (?)

Flere ændringer (RotteDB, CrossOrigin, hotfix, små rettelser)

Deploy 18.3. (aug./sept. 18)
Opgradering af Danmarks Arealinformation Edit-sitet

Deploy 18.4. (nov./dec. 18)
Flere temaer, temaændringer
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FOSAKO: Opsætning af temaer hos jer

OBS: husk at tilpasse jeres egne opsætninger ☺
Når vi lægger nye temaer eller services i TEST, kan I trække de nye 
WMS- og WFS-services fra Danmarks Arealinformation -TEST og tilpasse 
jeres opsætning af temaerne.

DAI´s services findes som altid her: 
https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/articles/206950129-Webservices-Arealinformation-
Arealinformation-og-Webservices

Hold jer opdateret om ”Nyheder” hos miljøportalens hjemmeside: 
http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Forside.aspx

og læs/abonner på RSS-feeds til ”Driftsstatus”! 
http://www.miljoeportal.dk/driftsstatus/Sider/default.aspx

Her findes også ”Kendte fejl og mangler”
http://www.miljoeportal.dk/driftsstatus/Lists/Fejllog/Kendte%20fejl%20og%20mangler.aspx
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Ændringersønsker

…skal beskrives i Danmarks 
Miljøportal skabelon og sendes til 
din repræsentant i følgegruppen

Skriv gerne til Danmarks 
Miljøportal support og få skabelon 
tilsendt
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