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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere 

Kommunernes ajourføring af vejpunkter er ikke spildt arbejde 

På baggrund af henvendelser fra en række kommuner, har vi vurderet, at der er be-

hov for en uddybning af indholdet i det seneste nyhedsbrev af 18. marts 2020, ved-

rørende vejpunkter. Henvendelserne har primært været fra kommuner, som har 

ajourført placeringen af vejpunkterne, og nu er i tvivl om, hvorvidt deres arbejde er 

spildt. Arbejdet er ikke spildt. Nedenfor giver vi en uddybning af, hvilken indflydelse 

som ændringer i GeoDK vejmidter har på vejpunkterne i DAR.  

 

Når der sker en ændring af en vejmidte i GeoDK, behandler og ajourfører DAR au-

tomatisk den navngivne vej i DAR. (Dette sker dog ikke, hvis kommunen har valgt 

at sætte den navngivne vejs nøjagtighedsklasse til A. I disse tilfælde vil ændringer 

på vejmidten i GeoDK blive oprettet som en adresseopgave i DAR). 

 

Der foretages også en maskinel genberegning af de vejpunkter, som er knyttet til 

den navngivne vej, hvor der er sket en ændring i GeoDK.  

 

Hvis der er tale om en ændring, fx af geometrien, på en vejmidte i GeoDK, vil vej-

punkterne automatisk blive ajourført, hvis deres nye position efter genberegningen 

ligger mellem 1 og 5 meter fra den tidligere position.  

Ligger den nye position længere væk end 5 meter, bliver vejpunkterne ikke auto-

matisk ajourført, men der vil i stedet blive dannet en adresseopgave. Kommunen 

kan til enhver tid annullere denne adresseopgave, og så vil vejpunkterne bevare 

deres hidtidige position.  

Vejpunkter, som efter en genberegning ligger under 1 meter væk, vil slet ikke blive 

berørt, men vil bevare deres hidtidige position.  

 

I særlige tilfælde, som typisk drejer sig om helt nye vejforløb i DAR og GeoDK, vil 

der blive oprettet en adresseopgave, allerede hvis vejpunktets nye position er over 

2 meter væk fra den tidligere position.  

 

Ved større ændringer af vejpunktets position vil der således altid blive dannet en 

adresseopgave, som adressemedarbejderen kan vælge at annullere. På den måde 

kan det undgås at fx en tidligere manuel ajourføring af adressepunktet bliver æn-

dret.  
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Som vi beskrev i det sidste nyhedsbrev, vil der med release 1.2.5 af DAR blive fo-

retaget en ændring i DAR, som yderligere begrænser, hvilke vejpunkter som bliver 

genberegnet. Omfanget af adresseopgaver som følge af genberegning af vejpunk-

ter, vil derfor også blive mindsket.  

 

Tak til de kommuner som har henvendt sig til os med spørgsmål til nyhedsbrevet. 

 

 


