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GD2 - Adresseprogrammet: Samspil mellem Adresseregister og FOT 

Baggrund 

Adresseprogrammet (GD2), som indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram, blev i gang-

sat i november 2012.  

Et vigtigt element delaftalen bag programmet er, at registreringen af vejnavne og adresser 

skal samles i et nyt adresseregister som MBBL skal etablere
1
. Når programmet er realiseret, 

skal det nye adresseregister således fungere som basisregister for landets vejnavne.  

Det betyder at Adresseregisteret skal kunne håndtere administrationen og kvalitetssikringen 

af alle vejnavne, herunder eksempelvis reglerne om nye vejnavnes entydighed inden for 

postnummeret og en 10 km zone
2
 samt reglerne om at adressemyndigheden, når et nyt 

vejnavn er fastsat, skal registrere oplysninger om vejnavnets beliggenhed, således at 

brugerne (fx 112) har nem adgang til denne oplysning
3
.   

Adresseregisteret skal desuden kunne danne oplysningen om vejnavnes og adressers belig-

genhed i administrative enheder (fx postnummer, sogn, valgdistrikt mm) automatisk, via en 

geografisk forespørgsel i GST’s DAGI datasæt.  

Endelig er det en del af aftalerne at hver adresse skal have en geografisk reference til vej-

nettet i form af et punkt på den relevante FOT vejmidte.  

CPR’s vejregister (CPR Vej) som i dag registrerer flere af disse oplysninger, skal – efter en 

passende overgangsperiode – nedlægges.  

                                                      
1
 Delaftalen og øvrige informationer og dokumenter i relation til Adresseprogrammet findes på programmets 

websted: http://grunddata-ejendom-adresse.dk/delaftale_2_adr   

2
 Adressebekendtgørelsens § 7 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27425#K2) indeholder 

de nuværende regler herom. 

3
 Adressebekendtgørelsens § 23 stk. 4 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27425#K6) 

indeholder de nuværende regler herom. 
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Adresseregisterets løsningsarkitektur 

I foråret 2013 blev Adresseprogrammets fælles målarkitektur og implementeringsplan 

fastlagt. Målarkitektur og Implementeringsplan beskriver bl.a. hvordan Adresseprogrammets 

samspil med andre grunddata skal fungere, herunder i forhold til ejendomsområdet, person- 

og virksomhedsområdet – og den geografiske infrastruktur, herunder FOT.  

Programmets målarkitektur har dannet baggrund for den mere detaljerede løsningsarkitek-

tur for det nye Adresseregister som er blevet udformet i perioden juli-oktober.  

For så vidt angår Adresseprogrammet og FOT, vil det nye Adresseregister anvende FOT’s 

vejmidter på to måder: 

• Dels som et grundlag (sammen med adresserne) for at fastlægge en omtrentlig belig-

genhed af hvert vejnavn, således at entydighedsreglerne kan understøttes og sådan, at 

oplysningen om dets beliggenhed i administrative inddelinger kan afledes automatisk. 

• Dels som grundlag for fastlæggelse af det vejpunkt, der skal knyttes til hver adresse.  

Når FOT ajourføres med nye eller opdaterede vejmidter vil Adresseregisterets data auto-

matisk afspejle dette.  

Løsningsarkitekturen beskriver herudover hvordan en tidlig fastsættelse og registrering af 

vejnavne vil kunne fungere som en datakilde til ajourføring af FOT med ny vejgeometri, fx i 

forbindelse med nye udstykningsplaner eller anden byudvikling.  

I GD2’s programstyringsdokument
4
 er dette formuleret således:  

(..) Adresseregisteret kan levere vejnavn og vejnavneområde (foreløbig geometri) for nye 

vejnavne der ikke har en FOT vejmidte mhp. en efterfølgende FOT proces efter princippet 

om LSA (løbende, sagsorienteret ajourføring).  

Dette LSA-element
5
 har været et vigtigt delmål for Adresseprogrammet lige siden de første 

foranalyser i 2011-2102, dvs. forud for de formelle beslutninger om Grunddataprogrammet.  

For at sikre den bedst mulige anvendelse af disse tidlige vejnavnedata i Adresseregisteret, er 

der imidlertid behov for at FOT-Danmark og MBBL i fællesskab specificerer dataformater, 

snitflader og processer.  

Der er behov for at specifikationen aftales nu, inden den egentlige kravspecifikation og 

løsningsdesign for Adresseregisteret låses fast.  

I det følgende gengives hovedpunkterne i løsningsarkitekturen for den pågældende 

forvaltningsproces, ”Fastsæt ny navngiven vej”.  

                                                      
4
 Adresseprogrammets programstyringsdokument findes her: http://grunddata-ejendom-

adresse.dk/programdokumentation_adresse 

5
 LSA betegner princippet om ”løbende, sagsorienteret ajourføring”, dvs. at ajourføringen af et givent datasæt 

sker kontinuert og i forbindelse med de almindelige forvaltningsprocesser der påvirker de objekter som data-

sættet repræsenterer.  
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Adresseregisterets processer ved fastsættelse af nyt vejnavn 

Når der opstår behov for at fastsætte et vejnavn til en ny vej, fx i forbindelse med udstyk-

ningsplaner, lokalplaner e.l., opretter adressemyndigheden en ny navngiven vej som 

registreres i Adresseregisteret.  

Det antages i det følgende, at det nye vejnavn omfatter en vej, som ikke er anlagt og ikke er 

registreret i FOT.  

Opret navngiven vej med beliggenhed 

Adressemyndigheden angiver den navngivne vejs omtrentlige beliggenhed ved hjælp af et 

vejnavneområde eller alternativt (hvis det er muligt) en foreløbig vejnavnelinje. Det angives 

hvor vejnavnet er tilsluttet det øvrige vejnet. 

Adresseregisteret opretter automatisk en ID for den navngivne vej og en vejkode. 

Angiv vejnavn  

Adressemyndigheden registrerer det vejnavn som foreslås knyttet til den navngivne vej. Der 

kan evt. være tale om flere alternative forslag.  

Adresseregisteret kontrollerer om navnet er i konflikt med andre vejnavne i området.  

Opdater navngiven vej 

I takt med at yderligere oplysninger kommer til adressemyndighedens kendskab, skal 

adressemyndigheden opdatere oplysningerne. Det vil fx være når vejnavnet er godkendt 

mhp. at blive sat i kraft på en bestemt dato.  

Hvis adressemyndigheden får nye eller ændrede oplysninger om den navngivne vejs 

beliggenhed eller udstrækning rettes vejnavneområde eller vejnavnelinie. Hvis sagen 

bortfalder registrerer adressemyndigheden ligeledes dette. 

Adresseregisterets data udstilles løbende i datafordeleren, som attributter på den navngivne 

vej.  

Når FOT opretter et vejobjekt som repræsenterer den pågældende navngivne vej, sletter 

Adresseregisteret automatisk en evt. foreløbig vejnavnelinie, således at det herfra er FOT-

vejmidten der anvendes som Adresseregisterets grunddata for vejnavne og adresser.  

Samspil med FOT 

De ovenfor beskrevne data vil via en snitflade automatisk kunne hentes ind i FOT og  

anvendes på følgende måde: 

• Det registrerede vejnavneområde/vejnavnelinje vil evt. kunne anvendes af FOT til 

ændringsudpegning mhp. løbende ajourføring og/eller 

• En eventuel vejnavnelinie kan importeres og sættes direkte i kraft som FOT’s ”foreløbig 

geometri” for den fremtidige vej  

I begge tilfælde vil FOT samtidig have adgang til den navngive vejs øvrige attributter herun-

der vejnavn, vejkode, livscyklus og øvrige metadata. 
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Fremtidige muligheder 

Det igangværende adresseprogram er baseret på de myndighedsforhold og opgaveansvar 

som findes på området i dag og som, for adressemyndighedens vedkommende, er nedfældet 

i adressebekendtgørelsen. I forbindelse med forberedelsen af en fremtidig, fælles ”vejrefe-

rencemodel”, vil det imidlertid være hensigtsmæssigt at overveje denne opgave- og ansvars-

fordeling.  

Et af de områder man kunne kigge på, er arbejdsgange, ansvar og roller i forbindelse med 

ajourføringen af vejnavne/vejkoder på FOT’s vejnet og på andre kommunale GIS- og vej-

temaer, herunder de vejadministrative systemer.  

Konkret har det således været foreslået
6
 at overflytte ansvaret for at ajourføre relationen 

mellem vejnavn og vej til kommunens adresseansvarlige, således at denne opgave placeres i 

forbindelse med det nye Adresseregister. I så fald ville adressemyndigheden have ansvaret 

for ”hele vejnavnet”, dvs. også for dets nærmere stedfæstelse på det fælles vejnet.  

En nærmere afklaring af disse muligheder vil passende kunne indgå i beslutningsprocessen 

omkring vejreferencemodellen.  

 

                                                      
6
 Se således kapitel 5 i ”Udredning af grunddata på vejområdet. Business case rapport – Vejgrunddata”, Atkins 

december 2012.  


