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Version 1.1 

GD2: Projekternes forventning om bistand fra delprogrammets parter  

1. Baggrund 

GD2 – Adresseprogrammet overgår i løbet af de næste måneder til en fase hvor det er 
projekterne der skal levere resultater i form af produkter og afsluttede arbejdspakker.  

Projektforum har ønsket at programsekretariatet skabte et foreløbigt overblik over hvilken 
bistand – i form af medarbejdere/timeforbrug – parterne i adresseprogrammet forventes at 
levere til disse projekter. 

2. Overblik 

Skemaet herunder giver et første, groft overblik som suppleres af teksterne i beskrivelsen 
nedenfor. Efterhånden som projekternes planlægning af produkter og arbejdspakker udrul-
les, vil beskrivelserne kunne detaljeres og justeres yderligere. 
  

Parter i GD2 
/projekter i GD2 

GST MBBL 
KL 

Kombit 
Kom-

muner 
CPR ERST SKAT DIGST 

Fælles program 
arbejdspakker  X X X  X X X X 

GD2.a Administrative 
inddelinger 

Projekt- 
ejer 

X X X X    

GD2.b Stednavne 

 
Projekt- 

Ejer 
X       

GD2.c Adresseregister 

 
X 

Projekt- 
ejer 

X X X (x)   

GD2.d Adressetjenester 

 
X 

Projekt- 
ejer 

  (x) (x) (x)  

GD2.e Adresseregler 

 
 

Projekt- 
ejer 

X  X X (x)  

GD2.f Supplerende 
adresser X 

Projekt- 
ejer 

X X X X (x)  

GD2.h CPR 
adressegrundlag     

Projekt- 
Ejer 

   

GD2.i CVR 
adressegrundlag  (x)    

Projekt- 
ejer 

X  

GD2.j SKAT adresse-
grundlag      X 

Projekt- 
ejer 

 

GD2.x Digital flytte- 
løsning 

 X 
Projekt- 

ejer 
 X    
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3. Beskrivelse 

Nedenstående beskrivelse af den forventede bistand til projekterne, er foreløbig.  

Beskrivelsen medtager på nuværende tidspunkt ikke parternes bistand til testaktiviteter på 
program-niveau eller til gennemførelsen af tværgående datavask-aktiviteter.  

3.1 GD2 Fælles programarbejdspakker 

Alle parter: Alle delprogrammets parter forventes via projektforum at bidrage til delpro-
grammets fælles produkter, herunder teststrategi, strategi for datavask, ret-
ningslinjer for dataintegration, afklaringer for aflevering af geometri til FOT, 
bygningsnavne, gadepostnumre, Grønland, historisk CPR samt stormodtager-
postnumre. 

 

3.2 GD2.a Administrative inddelinger 

MBBL: Faglig bistand ifm. udformning af løsningsdesign for DAGISYS, fx fsva temaet 
Supplerende bynavn, der skal ajourføres i Adresseklient 2.0. Skønnet 2-4 dg. 
IT-faglig bistand til udformning af services, især med henblik på hændelser. 
Skønnet 1-2 dg. 

KL/Kombit:  Faglig bistand ifm overgang fra CPR Vej til FKG i form af mødedeltagelse, 
kommunikation, koordination o.l. Skønnet 4-5 dg.  

Kommuner:  Faglig bistand til system- og funktionstest af DAGISYS. Skønnet 10 dg.  

CPR:  Faglig bistand ifm overgang fra CPR Vej til FKG. Faglig bistand til implemen-
tering af afstemningsområder og MR-afstemningsområder. IT-faglig bistand til 
udformning af services, især med henblik på hændelser. I alt skønnet 4-5 dg. 

 

3.3 GD2.b Stednavne 

MBBL: Faglig bistand til afklaring af anvendelsen af FOT-data i GD2, aflevering af geo-
metri til FOT og brug af adressen som reference for stednavne. Skønnet 3 dg. 

 

3.4 GD2.c Adresseregister  

GST:  It-faglig bistand ifm udformning af løsningsarkitektur for Adresseregister og 
Adresseklienter mv., herunder især fsva implementering af snitflader mod 
DAGI. Skønnet 2-4 dg. 

KL/Kombit Faglig bistand ifm løsningsarkitektur for Adresseklienter og Dialogklient i form 
af workshop-deltagelse o.l. Skønnet 15 dg. 

Kommuner: Faglig bistand til system- og funktionstest af Adresseklienter og Dialogklient. 
Skønnet 15 dg. 
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CPR: It-faglig bistand til udformning af løsningsarkitektur for Adresseregister herun-
der især fsva implementering af snitflader og system-til-system integration 
mod CPR og CPR Vej. Skønnet 2-3 dg. 

ERST: It-faglig bistand til udformning af løsningsarkitektur for Adresseklienter herun-
der især fsva implementering af CVR informationsservices. Skønnet 1-2 dg. 

3.5 GD2.d Adressetjenester 

Alle parter: Faglig bistand til udformning af løsningsarkitektur og kravspecificering af AWS. 
Skønnet 5 dg. hver.   

3.6 GD2.e Adresseregler 

KL/komm.: Faglig bistand til vurdering af nye regler for fastsættelse og registrering af 
vejnavne og adresser, herunder især mhp. områder og bebyggelsestyper som i 
dag ofte ikke har præcise adresser. Faglig bistand til udformning af nye 
vejledninger 

CPR: Juridisk bistand til udformning af justerede regler for anvendelsen af autorita-
tive adresser til folkeregistreringen. 

CVR/SKAT: Juridisk bistand til udformning af justerede regler for anvendelsen af autorita-
tive adresser til virksomhedsregistreringen. 

’ 

3.7 GD2.f Supplerende adresser 

KL’s og de kommunale adresseeksperters deltagelse i taskforcen for supplerende adresser er 
ikke medtaget i beskrivelsen.  

GST Faglig bistand til analyse, pilotprojekt samt udpegning af supplerende 
adresser. Skønnet 3-5 dg.  

CPR Faglig bistand analyse, pilotprojekt samt udpegning af supplerende adresser. 
Leverance af CPR-data mhp. udpegning. Skønnet 7-10 dg.  

ERST/SKAT Faglig bistand analyse, pilotprojekt samt udpegning af supplerende adresser. 
Leverance af CVR-data mhp. udpegning. Skønnet 7-10 dg. 

 

3.8 GD2.h CPR adressegrundlag 

GST Faglig bistand til udlægning af løsningsarkitektur og øvrige specifikationer for 
DAGISYS 

MBBL  Faglig bistand til udlægning af løsningsarkitektur og øvrige specifikationer for 
nyt Adresseregister, herunder system-til-system integration. Bistand til 
implementering af en løsning for Grønland. 
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3.9 GD2.i CVR adressegrundlag 

(Ingen) ERST forventer ikke at der opstår særskilt behov for bistand, idet det forud-
sættes at ressourcer til test er inkluderet i de respektive arbejdspakker hos 
hhv. SKAT, DST og MBBL. 

3.10 GD2.j SKAT adressegrundlag 

(Ikke afklaret) 

3.11 GD2.x Digital flytteløsning 

(Ikke afklaret - afventer) 


