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Indledning
Denne vejledning er en hjælp til håndtering af listen ”vejpunkter uden for vejmidte”.
Listen indeholder vejpunkter, som er placeret uden for en vejmidte og navngiven
vej, der er egnet til at køre på.
Vejpunkter skal være placeret på en navngiven vej, hvorpå der kan køres på med
en bil.
Fra adressebekendtgørelsen §14, haves:

Den del af en navngiven vej, hvorpå der kan køres på benævnes som ”vejmidter
der er gode til vejpunkter”.
Dette lag er dannet ud fra GeoDK vejmidter med status=anlagt og vejkategorierne= hovedrute, gennemfartsrute, fordelingsrute, stor vej, mellem vej, lille vej, hoved sti, adgangsvej*, anden vej* og mindre sti* (*: anvendes kun hvis der ikke findes andre ”højere” vejkategorier for denne kommunekode-vejkode).
Listen viser vejpunkter, der ligger mere en 5 m fra nærmeste ”vejmidter der er gode
til vejpunkter”, og som har nøjagtighedsklasse=A (manuel placeret) og teknisk standard= V0 (Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Stor sikkerhed for korrekt vejpunkt).
På listen er alene vejpunkter, hvor det tilknyttede husnummer er placeret i GeoDanmark-bygning, vejpunkter ved ny udstykninger er således ikke med på listen
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Lag i DAR der kan være til hjælp ved behandlingen af vejpunkter på denne liste
I DAR er der et hjælpelag, der hedder ”Vejmidter som er gode til vejpunkter”. Laget
viser de vejmidter fra GeoDK, hvor vejpunkter kan placeres, og vises med grønne
linjer.
Hvis vejpunktet indgår i en adresseopgave, skal adresseopgaven behandles først,
da en eventuel redigering af vejpunktet, kan være ”låst” af adresseopgaven.
Laget ”Adresseopgave”, angiver et fil ikon ved DAR objekter hvor til der er tilknyt-et
en adresseopgave
Lagene tilgås ved at åbne ”kort, lag og objekter” nederst i venstre hjørne, og sætte
flueben ud for hhv. ” Vejmidter som er gode til vejpunkter” og ”Adresseopgave”.
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Sådan forbedres vejpunktets placering:
1. Ligger vejpunktet forkert og er laget ”vejmidter gode til vejpunkter” korrekt i
forhold til den fysiske verden, så flyttes vejpunkter til den korrekte placering. I adressevejledningen kapitel 11, ses bl.a. eksempler på typer af vejpunktsplacering.
2. Ligger vejpunktet korrekt i forhold til den fysiske verden men laget er
”vejmidter gode til vejpunkter” ikke korrekt, så ændres enten status eller
vejkategori i GeoDK under hensyntagen til GeoDK specifikationen. Dette
ændres i GeoDK editoren.
3. Ligger vejpunktet langt fra den navngiven vej, der indgår i adressebetegnelsen, bør det overvejes om adressen er fastsat korrekt.

Eksempler på hvad de 3 typer kan dække over:
Eksempel på type 1:

I dette eksempel er vejpunktet (grøn prik) placeret et sted hvor til der ikke kan køres, og bør flyttes til den navngivne vej, hvor denne er ”vejmidter god til vejpunkter”
(grøn linje)
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Eksempel på type 2:

I dette eksempel ser det ud til, at vejpunktet er placeret korrekt i forhold til den fysiske verden, men GeoDK vejmidten er ikke opdateret med korrekt status og/eller kategori. Dette bør derfor løses i samarbejde med GeoDK medarbejderen i kommunen.
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Eksempel 1 på type 3:

Vejpunktet er placeret på nærmeste navngiven vej, men adressen er fastsat til en
anden navngiven vej, som ikke umiddelbart er den adgangsgivende navngivne vej.
Adgangspunkt (rød prik), Vejpunkt (blå prik) og den navngiven vej adressen er fastsat efter (blå linje).
Eksempel 2 på type 3:

Samme vejnavn men forskellig vejkode:
Nærmeste navngiven vej med samme vejnavn (blå linje) har vejkode= 1111, husnummeret har vejkode=2222. Den navngivne vej med vejkode 2222 er placeret andet steds i kommunen. Det bør overvejes om adressen skal fastsættes til den nærmeste navngivne vej med samme vejnavn men med anden vejkode (i dette tilfælde
vejkode 1111 i stedet for 2222).
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