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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere   

I dette nyhedsbrev kan du læse om opslagstavlen med nye, ændrede eller nedlagte 

navngivne veje, ajourføring af supplerende bynavne i sommerferien, og om hvor-

dan landinspektører og GeoDanmark via adresseopgaver bidrager med oplysnin-

ger til ajourføring af DAR, og hvordan du skal håndtere disse adresseopgaver.  

 

 

 

Opslagstavlen med nye, ændrede eller nedlagte navngivne veje 

Opslagstavlen med nye, ændrede eller nedlagte navngivne veje kan nu igen ses på 

Danmarksadresser.dk. Det er desværre ikke alle nye, ændrede eller nedlagte navn-

givne veje der bliver vist, da det ikke mere er et lovkrav, at kommunerne skal ind-

sende nye, ændrede og nedlagte vejnavne til opslagstavlen. SDFE arbejder derfor 

på en teknisk løsning med en automatisk registrering og visning af nye og ændrede 

navngivne veje. Opslagstavlen som den ser ud nu, er derfor en midlertidig løsning 

med begrænset funktionalitet. Du kan tilgå oplagstavlen her: https://dan-

marksadresser.dk/adressedata/opslagstavlen-aendrede-navngivne-veje/ 

 

Ingen ajourføring af supplerende bynavne i sommerferien 

Det er desværre ikke muligt at ajourføre supplerende bynavne henover sommeren. 

Det vil være muligt igen fra den 12. august.   

 
Adresseopgaver fra landinspektører (Matriklen) 

En vigtig del af Grunddataprogrammet er, at der skal ske en tidlig registrering af 

ejendomme, og at disse skal være tidligt tilgængelige for anvenderne fx den finan-

sielle branche. En del af den tidlige ejendomsdannelse er, at en ejendom, som er 

udstykket med henblik på bebyggelse, skal have en adresse tidligt. For at under-

støtte dette er landinspektører forpligtet til at indsende forslag til adgangspunkt og 

vejpunkt for alle nye udstykninger. Du kan læse yderligere i adressevejledningens 

afsnit 10.1.1: Adressevejledning 

 

Både DAR og landinspektørernes systemer er klar til at understøtte, at landinspek-

tørerne fremsender forslag til adgangspunkter og vejpunkter, og i Brugervejlednin-

gen til DAR er der indarbejdet en navigationsseddel i afsnit 24.6 som beskriver, 

hvordan landinspektørernes forslag skal håndteres. Brugervejledningen findes i 

DAR under fanen ”Hjælp”. 

 

Landinspektørerne er så småt gået i gang med at fremsende forslag til sammen-

hængende adgangspunkter og vejpunkter, og fra 1. august vil der blive opsat en 

kontrol i landinspektørernes systemer, der sikrer, at landinspektørerne fremsender 

et forslag til adgangspunkt og vejpunkt, inden de kan afslutte sagen. 

https://danmarksadresser.dk/adressedata/opslagstavlen-aendrede-navngivne-veje/
https://danmarksadresser.dk/adressedata/opslagstavlen-aendrede-navngivne-veje/
https://danmarksadresser.dk/media/2919521/samlet-vejledning-i-adressereglerne-010419-endelig.pdf
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Adresseopgaver fra GeoDanmark 

Ved etableringen af DAR blev det besluttet, at DAR modtager ændringer af vejmid-

ter fra GeoDanmark (hændelser), så DAR i de fleste situationer automatisk kan 

ajourføre geografien for navngivne veje og vejpunkter. Ved "større" ændringer i 

GeoDanmarks vejmidter, skal du dog kvalitetssikre ajourføringerne i DAR. Det sker 

gennem en adresseopgave, hvor du skal tage stilling til, om ændringen er korrekt, 

om der skal ske tilpasninger, eller om de foreslåede ændringer skal afvises. Denne 

proces er valgt for at gøre opdateringen af DAR lettest mulig for dig. Ajourføringen 

via GeoDanmark er vigtig for at opretholde den gode datakvalitet i DAR.  

 

Ajourføring af navngivne veje via GeoDanmark opdateringer 

Ved mindre ændringer i GeoDanmarks vejmidter, og når navngivne veje er sat til 

nøjagtighedsklasse ”C: Manuelt sat, kommer til at følge GeoDanmark”, opdateres 

DAR automatisk. 

 

Hvis GeoDanmark ajourføringen har medført, at den navngivne vejs vejnavnelinje 

foreslås ændret mere markant, eller hvis den navngivne vejs nøjagtighedsklasse er 

sat til ”A: Manuelt sat, følger IKKE GeoDanmark”, dannes der en adresseopgave i 

DAR. 

 

Er den foreslåede ændring i adresseopgaven korrekt, skal du blot bekræfte adres-

seopgaven, og ændringen overføres til DAR. Er ændringen ikke korrekt, skal vej-

navnelinjens forløb ændres i DAR, eller adresseopgaven skal annulleres eller igno-

reres, så DAR ikke opdateres med disse GeoDanmark ændringer. 

 

I nogle tilfælde bliver vejmidter slettet i GeoDanmark, hvorved også vejnavnelinjen 

og den tilhørende vejkode i DAR foreslås slettet. Det kan være en fejl, men medfø-

rer altid at der dannes en adresseopgave, hvor du skal forholde dig til, om den 

navngivne vej skal nedlægges. Skal den navngivne vej og dermed vejkoden opret-

holdes, kan adresseopgaven blot annulleres eller ignoreres.   

 

De fejlagtige sletninger af foreløbige vejmidter i GeoDanmark sker ofte i forbindelse 

med fotogrammetrisk ajourføring, dvs. baseret på flyfotos, hvis leverandøren ikke 

kan se nogen vej i flybillederne. En sådan fejlagtig sletning af foreløbige vejmidter i 

GeoDanmark kan undgås, hvis vejmidterne registreres med status ”Projekt god-

kendt”, idet disse vejmidter ikke berøres i den fotogrammetriske ajourføring.  

 

Hvis du fremadrettet vil undgå denne type adresseopgaver, kan du derfor enten 

sørge for, at foreløbige vejmidter i GeoDanmark registreres med status "Projekt 

godkendt", eller i en overgangsperiode registrere den navngivne vej i DAR med 

nøjagtighedsklasse ”A: Manuelt sat, følger IKKE GeoDanmark”. Når vejen så er an-

lagt, kan du skifte nøjagtighedskasse til ”C: Manuelt sat, kommer til at følge 

GeoDanmark”. Nøjagtighedsklasse C anbefales, så snart anlæg af vejen går i 

gang, så geometrien knyttet til en navngiven vej i DAR bliver ajourført.  
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Ajourføring af vejpunkter ud fra GeoDanmark opdateringer   

Ved ajourføringer af GeoDanmark vejmidter foretager DAR en beregning af, om der 

kan være behov for at flytte et eller flere vejpunkter, og DAR giver i så fald et for-

slag til ny placering af vejpunkt(er) i en adresseopgave. Ved genberegningen pla-

ceres vejpunkt(er) dér, hvor der er kortest afstand til vejmidten med samme kom-

mune- og vejkode, og på en vej, hvor der kan køres til i bil. Da det er en automatisk 

beregning af vejpunktet, er det vigtigt at kontrollere, at placeringen er korrekt.  

 

Bemærk, at vejpunkter, som er foreslået af landinspektører, ikke berøres af opdate-

ringer fra GeoDanmark.  

 

Om nøjagtighedsklasse A og C 

Alle navngivne vej i DAR, der ikke krydser en kommunegrænse, har automatisk 

fået nøjagtighedsklasse ”C: Manuelt sat, kommer til at følge GeoDanmark”.  

 

Nøjagtighedsklasse ”A: Manuelt sat, følger IKKE GeoDanmark” vælges, når det 

ikke er hensigtsmæssigt, at den navngivne vej opdateres ud fra GeoDanmark, 

dette kan fx være ved nye udstykninger, hvor vejen anlægges i etaper. Nøjagtig-

hedsklasse A vælges også for navngivne veje, der krydser en kommunegrænse, da 

man ved opdateringer typisk skal tale med den eller de andre kommuner, som den 

navngivne vej også er beliggende i.  

 

Hvis du vil vide mere 

I adressevejledningens afsnit 5.2 kan du se mere om vejnavnebeliggenhed og 

GeoDanmark opdateringer: Adressevejledning 

 

I DAR Brugervejledningen kan du læse om: 

 Adresseopgaver i kapitel 12, og afsnit 12.1 og 12.4 

 Hændelser, der genererer en adresseopgave i kapitel 18 og 18.2  

 Nøjagtighedsklasse for navngivne veje i afsnit 11.9   

Der er i GeoDanmark regi lavet en Best practice for ajourføring af GeoDanmark 

veje, når der sker ændringer i DAR: https://www.geodanmark.dk/anvend-

geodata/vedligehold-og-produktion/ajourfoering/  

Denne Best practice har GeoDanmark medarbejdere som målgruppe, men kan må-

ske alligevel være interessant for adressemedarbejdere. 

 

Lidt om GeoDanmark ajourføring      

GeoDanmark vejmidter ajourføres fotogrammetrisk og administrativt. Den foto-

grammetriske ajourføring omfatter en totalajourføring hvert 5. år og en udpeget 

ajourføring de øvrige år. Især totalajourføringen kan danne en del adresseopgaver i 

DAR. I 2018/2019 er det Region Midt, som er blevet totalajourført, og næste år er 

det Hovedstadsområdet og Bornholm. 

Se status for GeoDanmark opdateringer: http://refikms.dk/webgis/examples/Vector-

Status.html 

https://danmarksadresser.dk/media/2919521/samlet-vejledning-i-adressereglerne-010419-endelig.pdf
https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/ajourfoering/
https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/ajourfoering/
http://refikms.dk/webgis/examples/VectorStatus.html
http://refikms.dk/webgis/examples/VectorStatus.html

