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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere 

Alt fungerer, som det plejer 

Selvom vi allesammen må arbejde hjemmefra i denne tid for at undgå spredning af 

coronavirus, kører processerne i adressearbejdet så vidt muligt, som de plejer.  

 

I kan derfor kontakte os, KOMBIT og Netcompany ad de sædvanlige kanaler, DAR-

releases ventes implementeret som planlagt, vi svarer i adressepostkassen, og nye 

vejnavne retskrivningskontrolleres. 

 

Flytning af vejpunkter 

Samspillet mellem GeoDanmark (GeoDK) og DAR ift. vejmidter og navngiven vej 

betyder, at DAR ”lytter” på ændringer i geometrien for GeoDK’s vejmidter og gen-

beregner vejpunkternes beliggenhed ud fra ændringerne. En ændring i geometrien 

er fx, at den navngivne vej bliver forlænget eller får tilføjet en stikvej i forbindelse 

med den fotogrammetriske ajourføring. 

 

Hvis der i dag sker en geometriændring af en vejmidte i GeoDK, vil samtlige vej-

punkter på den navngivne vej, som den deler kommunekode og vejkode med, blive 

genberegnet.  

 

Der er kommuner, som har ajourført beliggenheden af vejpunkter ved at flytte disse 

til en mere korrekt placering. Dette er et godt initiativ, som vil hjælpe anvenderne af 

vejpunkter, herunder særligt beredskabet med at finde bedre vej. Men nuværende 

genberegning af ændringer på en navngiven vej i DAR betyder, at vejpunkterne vil 

blive flyttet tilbage til den oprindelige placering, også hvis der sker en lille ændring i 

geometrien i GeoDK fx i form af en ny indkørsel. Dette er ikke hensigtsmæssigt.  

 

Der er derfor igangsat et højt prioriteret udviklingsarbejde for at ændre i DAR’s 

måde at genberegne vejpunkter, når der sker en ændring i GeoDK’s geometri. Kon-

kret vil det munde ud i, at det kun er i det lille område, hvor der er sket en ændring i 

geometrien, at vejpunkterne vil blive genberegnet. Dette giver forretningsmæssig 

rigtig god mening og vil gøre, at DAR fremadrettet understøtter kommunernes ar-

bejde med at ajourføre vejpunkter.  

 

Ændringen i DAR er fremskyndet, så det bliver gennemført i en release 1.2.5, som 

indtil videre forventes gennemført medio maj. Dette betyder, at DAR er ændret in-

den næste fotogrammetriske ajourføring af GeoDanmark vejmidter.  
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Men indtil medio maj skal I være opmærksomme på, at hvis der ændres i vejmid-

terne i GeoDK, vil der ske en genberegning af alle de vejpunkter, som er tilknyttet 

den pågældende navngivne vej i DAR med samme kommunekode vejkode. Det be-

tyder, at de vejpunkter, I måtte have flyttet i DAR på den pågældende navngivne 

vej, bliver flyttet tilbage til det sted, vejpunktet lå før. Vi foreslår derfor, at I ikke 

ajourfører vejpunkter før release 1.2.5 er implementeret.  

 

 

 

 

 


