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Husk at reserverede vejnavne udløber 
DAR understøtter muligheden for at reservere et vejnavn, som på sigt forventes at blive brugt i kommunen. 
Et vejnavn kan som udgangspunkt reserveres i op til 3 år men kan forlænges i yderligere 3 år. 

Så vær opmærksom på, om der er reserverede vejnavne, som er ved at udløbe og forlæng 
reservationstiden, hvis det er relevant. Det er til enhver tid muligt at gennemgå kommunens reserverede 
vejnavne og evt. ophæve reservationen for vejnavne, som I vurderer alligevel ikke skal bruges.  

Vær desuden opmærksom på, at mange af disse reserverede vejnavne ikke er retskrivningskontrolleret. Det 
skyldes, at det ikke var teknisk muligt at retskrivningskontrollere reserverede vejnavne, da DAR blev sat i 
drift. Vi retskrivningskontrollerer dem derfor løbende. 

Listen over kommunens reserverede vejnavne kan ses i DAR under Administration -> Vis Reserverede 
vejnavne.  Se hvordan man forlænger og ophæver en reservation i afsnit 10.3 i DAR-brugervejledningen.

Listen med datakvalitetsforbedringer af adgangspunkter uden for en bygning bør genbesøges
Den årlige ajourføring af GeoDK, som i år har omfattet en totalajourføring af Region Syddanmark, er ved at 
være afsluttet. 

DAR modtager hændelser fra GeoDK om ændringer vedrørende bygninger og vejmidter, og DAR bliver 
automatisk opdateret ud fra disse. Ændringer af GeoDK-vejmidter kan have en sådan karakter, at dette 
resulterer i GeoDK adresseopgaver, og disse skal behandles manuelt.

I visse tilfælde vil en opdatering af en GeoDK-bygning betyde, at adgangspunkter, som har en tilknytning til 
en bygning i BBR, skal flyttes manuelt, så de kommer til at ligge inden for bygningsomridset. Det vil typisk 
være tilfældet ved nybyggeri, hvor I ikke har kendt til den nøjagtige placering af bygningen, da 
adgangspunktet blev oprettet. Disse tillfælde vil blive vist på datakvalitetsforbedringslisten 
”Adgangspunkter uden for Bygning” på danmarksadresser.dk, og vi vil derfor bede jer om at tjekke og 
behandle denne liste jævnligt. Siden januar er der for de fleste kommuners vedkommende kommet flere 
adgangspunkter på datakvalitetsforbedringslisten.

Listen ses her: 
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkt-uden-for-bygning/

https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkt-uden-for-bygning/


Tips og tricks 
Hvordan ændrer man den tekniske standard for et vejpunkt i DAR til V0?

Ved etableringen af DAR fik vejpunkterne tildelt en teknisk standard ud fra, hvor godt vejpunktet er 
placeret i forhold til det tilhørende adgangspunkt. I DAR tildeles nye vejpunkter enten V0: ”Vejpunkt på vej 
med korrekt vejkode. Stor sikkerhed for korrekt vejpunkt” eller VN ”Vejpunkt i vejtilslutningspunkt”, hvis 
vejpunktet er placeret i vejtilslutningspunktet. Man kan derfor ikke vælge en teknisk standard, når man 
placerer vejpunktet.

Hvis vejpunktet er placeret korrekt, og man gerne vil ændre den tekniske standard, skal man tage fat i 
vejpunktet med musen og flytte det (evt. bare en millimeter), så vil den tekniske standard automatisk 
ændres til V0. 

Vær opmærksom på, at for vejpunkter med teknisk standard V8, V9 og VX kan det i nogle situationer være 
adressen, der er fastsat uhensigtsmæssigt, selvom vejpunktet er placeret rigtigt.  
 
Se lister over tekniske standarder for vejpunkter for den enkelte kommune samt generel information om 
teknisk standard for vejpunkter her: 
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitet-hele-landet/teknisk-standard-vejpunkter/ 

Lister af vejpunkter med detaljer kan ligeledes downloades.

Apropos adresser 

Nu har vinteren vist efterhånden sluppet sit tag, og foråret er lige om hjørnet (Gentofte).

https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitet-hele-landet/teknisk-standard-vejpunkter/
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