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Del 1 og 2
1. Validering af indtastet vejkode i GeoDanmark

2. Ajourføringsmotor som lytter på DAR vejnavnelinje
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Ajourføringsmotor som lytter på DAR vejnavne



1a: En ny DAR vejnavnelinie oprettes på et sted, hvor der ikke findes GeoDanmark vejmidter

Overlap-analyse Vejmidte m vejkode tilføjesStarttilstand Ændring
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(Foreløbig Geometri)
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Resultat

NB: I eksemplet er der tale om en ny vejnavnelinie til en 
navngiven vej – det er dog ikke afgørende, det kunne være 
et supplement til en eksisterende vejnavnelinie



2c: En DAR vejnavnelinie ændres, så en del af den, ikke matcher en GeoDanmark vejmidte/vejkode

Overlap-analyse ÆUP til gennemsyn og manuel redigeringStarttilstand Ændring
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Resultat

NB: I eksemplet er der tale om to hændelser på to DAR-objekter 
en create og update – det skal tilstræbes at de to hændelser kan 
behandles samlet i GeoDK – dvs. optimalt som én sag til manuel 
behandling. 







Hvad sker der så i GeoDK?



Hvad sker der så i GeoDK?

• Der oprettes generelt sager med navnelinjen fra DAR som 
hjælpegeometri

• GeoDK medarbejder vurderer sagen og tilretter vejmidter

• Måske automatik omkring sletning af navngiven vej -> 
sletning/markering af vejkode


	GeoDanmark - DAR
	Workshop 31. januar og
	GeoDK målbillede
	Del 1 og 2
	Ajourføringsmotor som lytter på DAR vejnavne�
	Dias nummer 6
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Hvad sker der så i GeoDK?
	Hvad sker der så i GeoDK?

