Januar 2019

Stedfæstelse af uheld på parkeringspladser i
tilknytning til en vej

Kontakt

Hvordan stedfæster man egentlig uheld sket på parkeringspladser eller lignende pladser, der er

Trafiksikkerhedsafdelingen

knyttet til en vej? Typisk er der tale om private parkeringspladser, hvor ejendommen har et hus-

Ida Hvid

nummer knyttet til vejen. Skal parkeringspladserne have eget administrativt vejnummer? Skal man i

Tlf: 7244 3012

stedet anvende særskilte vejdele? Hvilken kilometrering skal uheldet have?

eller
Lartey Lawson
tlf: 7244 3327

Basalt er der to muligheder:
•

Man kan enten oprette særskilte administrative vejnumre til parkeringspladserne. Numrene kan
oprettes i den centrale vej- og stifortegnelse (CVF), også selvom der ikke er tale om kommunale

e-mail: ulykkesdata@vd.dk

eller statslige pladser.
IT – Drift og support
Claus Bo Nielsen
tlf: 7244 7423

•

Eller man kan knytte parkeringspladsen til vejen ved at anvende vejens administrative nummer og
så angive en særskilt vejdel/forgrening (forskellig fra 0) for at markere, at det ikke er selve vejen
(vejdel 0), det drejer sig om.

e-mail: cbn@vd.dk

Kommuneveje
Anvendes løsningen med særskilt vejdel for kommuneveje, er det vigtigt at vælge en vejdel, der passer ind
i den øvrige nummerering af vejdele, som kommunen anvender. Har man et vejforvaltningssystem, er det
tillige vigtigt at få oprettet de tilsvarende oplysninger for vejdele i vejforvaltningssystemets vejoplysninger.
Eksempel:

Er der tale om private parkeringspladser, kan man yderligere vælge at angive vejkategorien til 3 ”Private fællesveje
mv.”. Bemærk: Forkortelsen for vejkategori 3 hedder Private fællesveje, men gruppen dækker også over Private
veje med offentlig adgang.
Statsveje
I forbindelse med statsveje skal vejdel anvendes. For statsveje anvendes pr. definition vejdel 11 og 12 til større
sideanlæg. Det er derfor besluttet at anvende vejdel 13 og 14 til disse ”mindre sideanlæg”. Det forudsættes, at parkeringspladsen er statslig og ikke privat. I den forbindelse er det nødvendigt først at få oprettet vejdelen i referencesystemet, hvis den ikke eksisterer i forvejen. Det gøres ved at sende en besked til postkassen vejman.dk med anmodning om oprettelsen. Beskeden skal indeholde følgende informationer:
•

Oprettelse af mindre sideanlæg

•

Administrativt vejnummer som vejdelen skal knyttes til

•

Kilometreringen vejdelen skal knyttes til (koblingspunktet)

•

Om der er tale om højre (vejdel 13) eller venstre (vejdel 14) side i forhold til kilometrerings-retningen

Vejnummer og koblingspunkt kan evt. findes ved brug af Stedfæstelse via kort, hvor man har slået ”Vis veje” til og
valgt ”Udpeg”. Ved klik på vejen ud for P-pladsen vil oplysningerne blive overført til stedfæstelsesoplysninger under
vej1. Oplysningerne kan dernæst noteres ned. Undgå at klikke på ”Gem”.
For kommunevej kan samme metode anvendes, med mindre der hos kommunen er valgt et andet princip til oprettelse af vejdele i vejman.dk.
Vejdelen oprettes i systemet med en længde på 25 meter som standard. Uheldet knyttes til slutpunktet af vejdelen,
og er dermed flyttet væk fra vejen.
Eksempel:

Er der i stedet tale om en privat parkeringsplads angives i stedet vejkategori 3 ”Private fællesveje mv.”.
Efter det nuværende uheldsmodul blev sat i drift i juli 2014, er det en forudsætning, at private parkeringspladser
bliver tildelt et administrativt vejnummer og vejdel. Som administrativt vejnr. kan anvendes den vej, som parkeringspladsen har vejadgang til. Hvis parkeringspladsen fx ligger på Nørregade 9, kan der angives vejdel 9P (P = parkeringsplads).

