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1. Indledning 

1.1 Dokumentets formål 

Dokumentet tjener to hovedformål: 

• For at sikre at adressedataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen 

på løsningsniveau udarbejdes der en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. 

Dokumentet her beskriver adresseregisterets løsningsarkitektur til brug for denne tværgående kva-

litetssikring. 

• Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af et Adresse-

register til Adressedataprogrammet. 

1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter 

 

  

Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. 

Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Herudover er der yderligere tre 

afklaringer der har resulteret i dokumenter, som det er fundet mest hensigtsmæssigt at vedlægge som bi-

lag, og ikke indarbejde i Løsningsarkitekturens dokumenter: 

Bilag 1: Løsningsbeskrivelse gadepostnumre 

Bilag 2: Løsningsbeskrivelse supplerende bynavne Bilag 3: Adressescenarier 

 

Dokumentet her udgør hoveddokumentet og opsummerer bilagene, samt detaljerer målarkitekturen til et 

niveau der kan anvendes til kvalitetssikring på tværs af projekter i grunddataprogrammet.  

 

Løsningsarkitekturen er en detaljering af målarkitekturen hvor 

• Processerne er beskrevet i detaljer inkl. et første bud på use cases der skal understøtte anvendel-

sen er identificeret. Listen over use cases er ikke fyldestgørende, men giver en ide om løsningens 

omfang og understøtter planlægningen af det efterfølgende forløb. Detaljerede procesbeskrivelser 

kan findes i bilag C 

• I forbindelse med use case identificeringen er der listet en række ajourføringsservices som skal ud-

stilles af adresseregisteret til brug i forbindelse med ajourføring af adressedata fra såvel interne 

som eksterne klienter. For yderligere detaljer vedrørende de identificerede services, se bilag A. 
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• Med udgangspunkt i begrebsmodellen er der udarbejdet en informationsmodel med alle vigtige 

forretningsmæssige attributter og relationer. Informationsmodellen er beskrevet i detaljer i bilag B. 

• Målarkitekturens arkitekturtegninger er detaljeret for så vidt angår elementer der er indenfor sco-

pe af Adresseregisterprojektet og tilhørende snitflader/integrationer indenfor og udenfor GD2.  

 

Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: 

• Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur – 

herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også ud-

stukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. 

• Adressedataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket ram-

merne for adressedata som grunddata. 

• Eksisterende dokumentation for adressedelen i BBR. 

• Adressebekendtgørelse m.m. 

1.3 Proces 

Dette dokument er udarbejdet på baggrund af en række arbejdsmøder, workshops og kommenteringsrun-

der med deltagelse af MBBL, kommuner (Københavns Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, 

Holstebro Kommune, Næstved Kommune, Høje Taastrup Kommune), KL og Kombit. 

1.4 Læsevejledning  

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 – Arkitekturrammer 
Indeholder en beskrivelse af løsningens overordnede arkitekturmæssige sammenhænge og struktu-

rer samt andre arkitekturmæssige rammer, som er styrende for et efterfølgende design af løsnin-

gen. 

• Kapitel 3 – Løsningselementer 
Indeholder en beskrivelse af de elementer der indgår i løsningen og de forskellige integrationer der 

skal understøttes. 

• Kapitel 4 – Øvrige vilkår 
Indeholder en beskrivelse af øvrige vilkår for løsningen, som ikke er fastlagt i rammerne beskrevet i 

kapitel 2 og 3. 

• Bilag 
Sidst i dokumentet er løsningsarkitekturen indsat i A3-format for at øge læsevenligheden ved ud-

skrift. 

 

I tilknytning til løsningsarkitekturdokumentet er der tre bilag: 

• Bilag A: Servicebeskrivelser og integrationer 
Indeholder en beskrivelse af de forskellige ajourføringsservices som Adresseregisteret udstiller, 

samt Adresseregisterets behov for grunddataservices fra Datafordeleren og ajourføringsservices i 

andre systemer. 

• Bilag B: Informationsmodel 
Indeholder en beskrivelse af informationsmodellen i relation til Adresseregisteret. Informations-

modellen beskriver de informationer der kan vedligeholdes gennem de udstillede ajourføringsser-

vices. 
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• Bilag C: Processer (set indefra) 
Indeholder en beskrivelse af de til løsningsarkitekturen hørende processer inkl. et første bud på use 

cases til at understøtte anvendelsen. Der er her tale om en detaljering af målarkitekturens ”proces-

ser udefra” med processer ift. Adresseregisteret – ”processer set indefra”. 
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2. Arkitekturrammer 

2.1 Målarkitekturen 

  

Figur 2 Adresseregisteret - fra målarkitekturen 

Ovenstående figur illustrerer elementerne i grunddataprogrammets delprogram 2 om effektiv genbrug af 

grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne. Målarkitekturen danner grundlaget for 

effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger med 

henblik på, at disse grunddata:  

• Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning 

• Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne 

• Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab.  

 

Datagrundlaget forbedres og samtidig etableres der en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data 

stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde som vist i ovenstående figur. 

 

Løsningsarkitekturen beskrevet i dette dokument og tilhørende bilag, omhandler etableringen af et adres-

seregister med autoritative grunddata på adresseområdet (inkl. navngivne veje) der skal genbruges i offent-

lige it-løsninger og processer gennem klienter og snitflader. Det nye adresseregister har snitflader, ifm. 

opdatering, til hhv. CPR og DAGISYS. For at sikre, at det ikke er muligt at folkeregistrere på en adresse un-

der nedlæggelse, kalder Adresseregisteret en ajourføringsservice i CPR, som derefter låser adressen indtil 

denne er nedlagt. Adresseregisteret registrerer og vedligeholder supplerende bynavne i DAGISYS. Når der 

skal oprettes et nyt supplerende bynavn sker det ved et kald til en ajourføringsservice i DAGISYS. 
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Grunddata om adresser distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til 

kommercielle og ikke-kommercielle formål. Adresseservices i Datafordeleren udvikles og etableres i forbin-

delse med Adresseprogrammets projekt ”Adressetjenester”. 

 

Nærværende projekts tekniske løsning omfatter etablering af et nyt adresseregister inkl. klienter (rammet 

ind med rødt i ovenstående figur) til hhv. vedligehold og dialog, samt services til ajourføring af adressedata. 

Services til distribuering af data etableres af projektet ”Adressetjenester”. 

 

2.2 Løsningsarkitektur - overblik 

 

Figur 3. Løsningsarkitektur - overblik 

 

Ovenstående figur giver et overblik over adresseregisterets løsningsarkitektur. Løsningen består af et nyt 

adresseregister, der kan anvendes fra interne såvel som eksterne brugergrænseflader.  

• Adressebrugerflader 
Adresseregisterprojektet etablerer to brugerflader til ajourføring af registerets indhold. En Adres-

seklient til kommunens adressemyndighed og en Dialogklient til borgere såvel som andre parter.  

Uddybes i kapitel 3. 

• Eksterne brugerflader 
Det er aftalt at ajourføring af visse typer af adressedata også skal kunne finde sted gennem Matri-
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kelklienten og BBR-klienten, der anvendes af bl.a. Landinspektører og BBR-sagsbehandlere.  

Derudover vil det være muligt at etablere ajourføring af adressedata fra andre klienter (hvor det gi-

ver mening) gennem de udstillede ajourføringsservices. 

• Adresseregister 
Autoritative adressedata med tilhørende funktionalitet og ajourføringsservices. 

• Adresseregisterets anvendelse af grunddataservices i Datafordeleren  

Adresseregisteret trækker på hændelser og data fra andre grunddatasystemer via den fællesoffent-

lige Datafordeler. I det omfang Adresseregisteret anvender andre grunddata, tilgås disse udeluk-

kende gennem datafordelerens udstillingsservices. Uddybes i kapitel 3. 

• Adresseregisterets leverancer til Datafordeleren 

Adresseregisteret synkroniserer hændelser og data vedrørende adresser og navngivne veje til data-

fordeleren, således at de kan udstilles til andre grunddataanvendere. Selve etableringen af services 

til udstilling af data og hændelser fra Adresseregisteret sker gennem projektet Adressetjenester. 

Data og hændelser som adresseregisteret synkroniserer til Datafordeleren er nærmere beskrevet i 

afsnit 3.3. 

• Integration 

a. CPR 

For at sikre konsistens, således at det ikke er muligt at registrere ophold på adresser der er 

under nedlæggelse. CPR trækker øvrige adressedata via Datafordeleren, herunder også 

synkronisering til CPR-vej indtil denne udfases. 

b. DAGISYS 

Supplerende bynavne registreres via Adresseregisteret og dets brugerklienter, men det 

supplerende bynavn lagres som en administrativ geografisk inddeling i DAGISYS. 

c. BBR 1.6 

Indtil BBR 2.0 igangsættes, skal der replikeres adressedata til BBR 1.6 således at eksisteren-

de funktionalitet kan køre videre.  
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2.3 Sammenhæng til andre projekter 

 

Figur 4 Projekter der påvirker løsningsarkitekturen 

 

Løsningsarkitekturen for Adresseregisteret kan ikke forstås uden at kende den sammenhæng som registe-

ret skal indgå i.  

 

Grunddataprogrammets delprogram 2 ”Adresseprogrammet”, er opdelt i en lang række projekter, der alle 

indgår i en større sammenhængende helhed. Derfor påvirker de forskellige løsningsarkitekturer også hin-

anden.  

 

Derudover benytter Adresseregisteret også udstillingsservices fra andre løsninger i grunddataprogrammet 

ligesom andre forventes at benytte udstillingsservices fra Adresseregisteret (håndteret af Adressetjene-

ster). 

 

Projekt/løsning Del-
program 

Beskrivelse 

Adressetjenester 

(AWS) 

GD2 Projektet Adressetjenester leverer AWS 5, der udstiller data og hændel-

ser fra Adresseregisteret gennem Datafordeleren. 

Adressers tilknytning til administrative inddelinger udstilles også. 

Endvidere udstilles stormodtagerpostnumre modtaget direkte fra Post-

Danmark. De håndteres derfor ikke i Adresseregisteret. 

CPR GD2 CPR benytter adresser til personregistrering, kaldet ophold-dansk-

adresse. CPR skal benytte data og hændelser gennem Datafordeleren 

(AWS5 med forudgående pilottest med AWS 4) 

Speciel integration for at sikre at der kun registreres ophold på gældende 

adresser. 
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DAGISYS GD2 DAGISYS (Administrative Inddelinger) udstiller data og hændelser vedr. 

administrative inddelinger gennem Datafordeleren. Inddelingerne falder 

i tre grupper: a) de der indgår i adressebetegnelsen (Supplerende bynavn 

og Postnummer), b) de der er obligatoriske for adresser til personregi-

strering (fx Kommune og Sogn), og andre, hvor adressers tilknytning ud-

stilles i AWS, samt endelig c) øvrige, som ikke direkte er adresserelevan-

te. 

DAGISYS stiller ajourføringsservice til rådighed for supplerende bynavne. 

DSSYS GD2 DSSYS (Danske Stednavne) benytter adresser til registrering af visse 

stednavne. 

Adresser og hændelser skaffes gennem Datafordeleren (AWS 4 hhv. 5) 

DSSYS udstiller data og hændelser vedr. danske stednavne, men det er 

ikke relevant for Adresseregisteret. 

CVR (inkl. SKAT og 

DST) 

GD2 CVR benytter adresser til virksomhedsregistrering. CPR/SKAT/DST skal 

benytte data og hændelser gennem Datafordeleren (AWS 5 måske med 

forudgående brug af AWS 4) 

FOT ajourføring GD2 Adresseregisterets data vedr. nye/ændrede navngivne veje, herunder 

vejnavneområde mv., udstilles via Adressetjenester i Datafordeleren 

mhp. at FOT kan anvende hændelser og data som grundlag for ajour-

føring af FOT’s vejmidtetema 

Matrikel-, BBR- og 

Ejerfortegnelse-

udstilling 

GD1 Udstiller data og hændelser vedr. jordstykker, ejendomme, BBR-

bygninger, BBR-enheder, og ejerforhold gennem Datafordeleren. 

FOT udstilling GD4 Udstiller data og hændelser vedr. FOT-objekter, først og fremmest 

vejmidte og bygning. 
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2.4 Overgangsløsninger 

  

Figur 5 Afgrænsning af løsningsarkitektur i forhold til overgangsløsninger 

 

I forbindelse med idriftsættelse af Adresseregisteret, vil der ikke skulle etableres paralleldrift. Adressedata 

replikeres til BBR 1.6 indtil BBR 2.0 går i luften. 

 

I løsningsarkitekturen er der ikke specifikt arbejdet med beskrivelse af Dialogklient 1.0 og Adresseklient 1.0 

til brug i forbindelse med adressesuppleringsprojektet. Men listen af use cases til Adresseklient 2.0 og Dia-

logklient 2.0 er gennemgået og er blevet brugt som udgangspunkt for, at identificere use cases, der også 

kunne tænkes anvendt i forbindelse med adressesuppleringsarbejdet (se bilag C for yderligere detaljer).  

 

I forhold til målarkitekturen, er ovenstående figur justeret således at Dialogklienten også figurerer under 

GD2-slut. For yderligere informationer om overgangsløsninger henvises til målarkitekturen. 
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3. Løsningselementer 

Nedenstående figur illustrerer de forskellige elementer der indgår i løsningsarkitekturen. 

 

  

Figur 6 Løsningsarkitektur 

3.1 Brugerflader 

Adresseregisteret stiller interne klienter til rådighed for ajourføring af adressedata. Samtidig bliver det mu-

ligt for eksterne klienter at etablere ajourføring af adressedata. 

 

Brugerfladerne skal baseres på den fælleskommunale rammearkitektur og benyttes sig af de faciliteter, 

standarder og guidelines der er gældende for rammearkitekturen, i det omfang dette er specificeret når 

Brugerfladerne udvikles. 

 

Den fælleskommunale rammearkitektur, rammeværkets indhold, herunder sammenhæng til brugerauto-

risation, login, ESDH og egne kommunale baggrundskort, undersøges nærmere i forbindelse med det efter-

følgende arbejde med kravspecificeringen. 

3.1.1 Interne brugerflader 

Adresseregisterets brugerflade består konceptuelt af to brugerflader: Adresseklienten og Dialogklienten. 

Hvorvidt de konceptuelle brugerflader implementeres i en eller flere fysiske brugerflader skal afgøres i for-

bindelse med kravspecificeringen. 
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Derudover planlægges en adressefejlmelderkomponent eller vejledning til eksterne hjemmesider fx Rejse-

planen/fagsystemer der giver mulighed for nemt at fejlmelde adresser. 

3.1.2 Eksterne brugerflader 

Derudover skal andre brugergrænseflader udbygges med funktionalitet til ajourføring af adressedata (fx 

Matrikel- og BBR-klient).  

3.2 Adresseregister 

3.2.1 Ajourføringsservices 

Fra adresseregisteret udstilles veldefinerede servicesnitflader (se beskrivelser i bilag A) til brug for Adresse-

registerbrugerflader samt eksterne brugerflader, som har behov for at ajourføre adressedata. Adressedata 

vedligeholdes udelukkende gennem disse ajourføringsservices, som sikrer overholdelsen af de til en hver 

tid gældende forretningsregler for adressedata. 

 

De enkelte services etableres med sikkerhed i henhold til de fællesoffentlige standarder herfor. 

3.2.2 Registerfunktionalitet 

Indeholder funktionalitet til visning og ajourføring af adressedata – dvs. funktionalitet i relation til forret-

ningsbegreberne Reserveret vejnavn, Navngiven vej, Kommunedel af navngiven vej, Adresse, Dørpunkt, 

Supplerende bynavn, Adgangspunkt, Vejpunkt og Sagsreference jf. Informationsmodellen i Bilag B. 

 

Stormodtagerpostnummer er et postalt alias for en gyldig postadresse. Stormodtagerpostnumre håndteres 

ikke af Adresseregisteret, men udstilling af Stormodtagerpostnumre vil være en del af leverancen fra pro-

jektet Adressetjenester. 

 

Forretningslogikken understøtter kravene fra grunddataprogrammet og understøtter informations-

modellen. Der er fuld historik på alle forretningsbegreber i Adresseregisteret – håndteres som versioner 

med bitemporale egenskaber. 

3.2.3 Konfigureringsfunktionalitet 

Funktionalitet til konfigurering af Adresseregisteret både globalt og individuelt i den enkelte kommune. 

Konfigurationsstyringen dækker fx opsætning af hvordan adresseregisteret skal kunne reagere på forskelli-

ge hændelsestyper, og opsætning af hvordan den enkelte kommune ønsker intern reaktion på, udløb af 

reserveret vejnavn, opsætning af entydighedsregler og advisregler fx ved ikrafttrædelse.  

3.2.4 Infrastrukturfunktionalitet 

Funktionalitet til håndtering af sikkerhed, rollestyring, logning mv. Sikkerhed skal baseres på fællesoffent-

lige standarder og koncepter. I denne sammenhæng er det vigtigt med et sammenhængende sikkerheds-

koncept på tværs af de enkelte grunddataregistre og Datafordeleren. Rollestyring skal etableres således, at 

den enkelte kommune kan fordele arbejde og ansvar på medarbejdere efter behov. Logning af brugerens 

anvendelse af registeret skal ske i henhold til gældende standarder og retningslinjer. 

3.2.5 Data og metadata 

Registeret indeholder informationer om: Reserveret vejnavn, Navngiven vej, Kommunedel af navngiven vej, 

Adresse, Dørpunkt, Supplerende bynavn, Adgangspunkt, Vejpunkt og Sagsreference og relationer mellem 

begreberne i henhold til informationsmodellen (se bilag B). 
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Adresseregisteret skal opfylde Grunddataprogrammets minimumskrav til udstilling af metadata – herunder 

krav identificeret med udgangspunkt i INSPIRE.  

3.3 Leverancer til Datafordeler 

Adresseregisteret synkroniserer data og hændelser til den fællesoffentlige datafordeler, hvor de udstilles til 

brug for grunddatasystemer og andre adresseanvendere. Leverancen forventes at ske i henhold til service-

specifikation der efterfølgende skal aftales med projektet Adressetjenester. 

 

Adresseregisteret forventer at Datafordeleren kan distribuere data og hændelser ud fra de af Dataforde-

leren fastlagte mønstre. Oplysningerne (data og hændelser) dannes i grunddataregistrene, men det forven-

tes, at det er muligt at foretage spatial søgning og alfanumerisk sammenstilling af data på tværs af grund-

data. 

 

Modtagelse af hændelser forventes løst via en abonnementsordning via Datafordelerens hændelses-

fordeling, således at det enkelte grunddatasystem ikke skal bekymre sig om, hvem der er modtager af de 

enkelte hændelser. Abonnement på hændelser er centralt i virkemåden for Adresseregisteret. 

 

Adresseregisterets data og hændelser leveres til projekt Adressetjenester og håndteres derefter af dette 

projekt. 

3.3.1 Data 

Adresseregisteret synkroniserer følgende begreber (data og relationer) til datafordeleren i henhold til in-

formationsmodellen (se bilag B), således at de kan udstilles til grunddataanvendere. Udstillingstyper hånd-

teres af projekt Adressetjenester. 

• Navngiven vej inkl. kommunedel af navngiven vej (vejkode) 

• Adresse inkl. evt. dørpunkt 

• Adgangspunkt inkl. vejpunkt 

• Supplerende bynavn 

• Postnummer 

 

Evt. kan der udstilles, at der er en aktiv sagsreference på et begreb. 

 

3.3.2 Hændelser 

Når begivenheder af forretningsmæssig karakter indtræffer (herunder især ved statusskift på adresse-

objekterne, fx ved skift af tilstand fra foreløbig adresse til godkendt adresse), så registrerer adresse-

registeret det som en hændelse og sender disse til datafordeleren således at adressedataanvendere, om 

nødvendigt, kan reagere på hændelsen. Adresseregisteret forventer at kunne anvende datafordelerens 

infrastruktur (abonnement) til udstilling af hændelser. 

 

Det forventes, at Adresseregisteret udstiller ændringshændelser på adressedata i to varianter: ændring og 

korrektion. Ændringer er ændringer i data, der fx medfører at en given adresse ændrer husnummer fra 2 til 

2A. Korrektioner er mindre ændringer, af teknisk karakter, fx at et adgangspunkt flyttes 0,5 meter i forhold 

til indgangsdøren, dvs. som ikke giver ændret adressebetegnelse. Automatiske ændringer baseret på eks-

terne hændelser betragtes også som korrektioner. 

 

Adresseregisteret registrerer og synkroniserer følgende hændelser til datafordeleren: 
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• Navngiven vej oprettet 

• Navngiven vej ændret 

• Navngiven vej korrigeret 

• Navngiven vej nedlagt 

• Kommunedel af navngiven vej oprettet 

• Kommunedel af navngiven vej ændret 

• Kommunedel af navngiven vej slettet 

• Kommunedel af navngiven vej korrigeret 

• Adresse oprettet 

• Adresse ændret 

• Adresse korrigeret 

• Adresse nedlagt 

• Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) oprettet 

• Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) ændret 

• Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) korrigeret 

• Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) nedlagt 

• Supplerende bynavn oprettet 

• Supplerende bynavn ændret 

• Supplerende bynavn slettet 

• Postnummer oprettet 

• Postnummer ændret 

• Postnummer slettet 

 

Evt. kan sagsreference medsendes i forbindelse med de enkelte hændelser. Ovenstående liste udvides efter 

behov fra anvendere af adressedata. 

 

3.4 Øvrige integrationer 

3.4.1 Datafordeler 

Adresseregisteret har behov for en række data og hændelser leveret af andre grunddatasystemer gennem 

Datafordeleren. Detaljer om data og hændelser fra andre grunddatasystemer kan findes i bilag A. 

3.4.2 CPR 

CPR stiller en service til rådighed der kan låse en adresse, således at der ikke kan oprettes ophold på adres-

sen. I forbindelse med nedlæggelse af en adresse vil adresseregisteret anvende denne service således at 

adressen låses i CPR indtil den er nedlagt i Adresseregisteret og CPR. Hvis der er registreret ophold på 

adressen, vil det ikke være muligt at låse adressen og en nedlæggelse af adressen i adresseregisteret vil ikke 

være mulig. 

3.4.3 DAGISYS 

Administrative geografiske inddelinger håndteres i Geodatastyrelsens DAGISYS. Adressemyndigheden er 

ansvarlig for at ajourføre supplerende bynavne via Adresseregisteret og dets brugerklienter, men deres 

navn og geografiske udstrækning mv. grundregistreres og håndteres i DAGISYS. Når der skal oprettes nye 

supplerende bynavne eller foretages ajourføring af eksisterende, så anvender adresseklienten en service i 

DAGISYS til at foretage ajourføring. 
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3.4.4 BBR 1.6 

Indtil BBR 2.0 går i luften vil det være nødvendigt at replikere adressedata fra adresseregisteret til BBR 1.6, 

da adressedelen af BBR ikke er udfaset før. I forbindelse med den efterfølgende kravspecificering vil det 

nærmere skulle afdækkes hvilke data der konkret skal replikeres til BBR 1.6. 

 

3.4.5 Fælleskommunale hændelseskilder udenfor Datafordeler 

Adresseregisteret skal også kunne reagere på hændelser, fra fælleskommunale hændelseskilder, der ikke er 

udstillet gennem Datafordelerens hændelsesfordeler. Det kunne fx være hændelser fra system Byg & Miljø. 

Det skal nærmere afklares i forbindelse med kravspecificering om hvorvidt adresseregistret skal kunne 

håndtere flere forskellige hændelsesformater. 
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4. Øvrige vilkår 

4.1 Grunddataprogrammets rammer 

Fra Grunddataprogrammets side er der udstukket en række rammer i forhold til opbygning af grunddata-

systemer og ikke mindst i forhold til udstilling af disse grunddata via den fællesoffentlige datafordeler. Ikke 

alle rammer er endeligt fastlagt p.t., så der vil komme justeringer hertil – også efter at denne løsningsarki-

tektur for Adresseregisteret er blevet godkendt. 

Væsentlige elementer herfra, som der skal holdes fokus på i den udarbejdede løsning, er: 

• Krav i forhold til de udstillede data og services. 
Informationsmodellen skal være i overensstemmelse med den fællesoffentlige model, og begreber 

skal etableres med fuld historik (”bitemporale egenskaber”).  

I forhold til historik så etableres dette fremadrettet, når Adresseregisteret implementeres.  

• Krav i forhold til hændelser og hændelsesformater. 
I den fælles infrastruktur etableres en hændelsesfordeler i forbindelse med Datafordeleren. 

Detaljeret struktur og krav til hændelsesformater er ikke endeligt fastlagt p.t. Adresseregisterets 

hændelser vil skulle tilpasses disse fællesoffentlige krav, når disse foreligger i endelig form. 
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