Hvad er CVF?
Den Centrale Vej- og stiFortegnelse - CVF
- anvendes dels til Vejdirektoratets administration af de administrative vej- og
stinumre, dels som et landsdækkende
opslagsværk, der er fælles for alle.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018

Hvad er formålet?
Det administrative vej- og stinummer
har til formål at identificere en vej eller
sti entydigt, således at alle aktiviteter,
informationer og anvendte ressourcer
kan henføres til den del af vejnettet, som
de vedrører.

1022 København K
Telefon 3341 3333
Telefax 3315 6335
Vejdirektoratet
Guldalderen 12
2640 Hedehusene
Telefon 4630 7000
Telefax 4630 7105

Mere information
www.cvf.dk eller få oplysninger hos
Brugersupporten på 3341 3300.
Telefonen er åben alle arbejdsdage mellem kl. 09.00-12.00 og kl. 12.30-15.00
(fredage kun til kl. 14.00) eller send en
mail til cvf@vd.dk.

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Postboks 529
8660 Skanderborg
Telefon 8993 2200
Telefax 8652 2013

vd@vd.dk
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Administrative vej- og
stinumre

Det administrative
vej- og stinummer
- hvad er nyt?
Sammenlignet med tidligere er der tale om
et landsdækkende, entydigt nummersystem
til veje og stier. Det entydige nummer består af 7 cifre, der tildeles og administreres
af Vejdirektoratet.

Hvornår?
Inden 1. juli 2007 skal alle offentlige veje
og stier være nummererede efter det nye
princip.

Hvilke veje og stier?
1. Vejbestyrelserne skal have omsat deres
eksisterende vej/stinumre til det administrative nummer.
2. Offentlige veje og stier, der skal have
et nyt administrativt nummer. Dette
behov opstår typisk ved sammenlægning/opsplitning af eksisterende veje
eller stier samt ved større ændringer af
den geografiske udformning af vej- eller
stiforløbet.
3. Nuværende offentlige stier, der ikke har
et nummer.
4. Offentlige veje og stier, der tages i brug
efter cirkulærets ikrafttræden.

Hvad gør
vejbestyrelserne?
1. Vurdér opgavens omfang
For de fleste veje kan vejbestyrelsesnummeret og eksisterende vejkoder sammentrækkes maskinelt til et 7-cifret nummer.
Det anbefales at overveje om vejenes og
stiernes overordnede geografiske udstrækning giver anledning til en anden opdeling
af vej- og stinettet. Det er vigtigt at se vejog stinet i relation til de øvrige vejbestyrelser, fordi opdelingen af vejnettet bør tage
udgangspunkt i den trafikale funktion og
de driftsmæssige forhold. Disse kan gå på
tværs af vejbestyrelser.
2. Definér veje og stier
Den enkelte vej eller stis afgrænsning
fastlægges i forhold til det samlede fysiske
vejnet og ud fra den trafikale rolle. Der
kan hentes inspiration fra vejledningen på
www.cvf.dk, hvor der vises eksempler på
opdeling af veje og stier.
3. Ajourføring og overførsel
Ajourfør vejforvaltningssystemet. Data
kan efterfølgende automatisk overføres til
CVF, idet der bliver en direkte integration
mellem vejforvaltningssystemet og CVF-systemet. Herved skal data kun indtastes en
gang.

4. Brug CVF-systemet
På www.cvf.dk kan alle foretage søgning i CVF-oplysningerne uden brug af
adgangskoder.
Den enkelte vejbestyrelse kan foretage
inddatering og ajourføring af vej- og
stinumre ved at benytte CVF-systemet.
Der kan inddateres enkelte oplysninger
for en vej, eller man kan vælge at lave en
masseindlæsning via en fil fra eget vejforvaltningssystem.
For at blive oprettet som opdateringsbruger af CVF skal der rettes henvendelse til
brugersupporten på 3341 3300 eller der
fremsendes en e-mail på cvf@vd.dk med
navn, e-mail og telefonnummer.

Hvad er sammenhængen
til andre systemer?
Ved en geografisk registrering af vejens
midte efter FOT-specifikationen vil det
administrative nummer til vejen indgå
som egenskabsdata til objektet vejmidte.
Hermed vil nummeret kunne anvendes til
at koble geografien til et vejforvaltningssystem.
Det administrative nummer til veje og
stier må i øvrigt ikke forveksles med
CPR-systemets vejkoder, som opstår i
forbindelse med kommunernes tildeling
af vejnavne og husnumre.

