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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Dagsorden for møde i Styregruppen for GD2 
Torsdag den 27. april 2017 kl. 09-10.00 SDFE mødelok. 0.4

1. Godkendelse af dagsorden (B)

2. Referat af GD2 styregruppemøde d. 16. marts 2017 (B)
Bilag: 2.1 Udkast til referat af styregruppemøde d. 16. marts 2017

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Bilag: 3.1 Cover Programstatus

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Bilag: 4.1. Cover Risici og emner

5. Datavask (B)
Bilag: 5.1. Status på datavask 

6. Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer (B)
Bilag: 6.1 Cover Overordnet plan for anvendelse af DAR til optimeret 
ruteplanlægning

7. CPR-DAR integration (B)
Bilag: 7.1 Integrationstest af DAR og CPR

8. Evt. 

Kontor
Effektivisering

Dato
21. april 2017

J nr.  7002-0018

/helms
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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Udkast til referat af møde i styregruppen for GD2 
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 12.00-12.45, SDFE mødelok. 0.3

Deltagere: 
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Georg Bergeton 
Larsen (SDFE) Line Theil Elikofer (SDFE), Per Gade (DIGST), Henrik Grønbæk 
Kristensen (Kombit), Tine Garbers (suppleant for Troels G. Rasmussen) (KL), 
Carsten Grage (CPR), Michael Silau (ERST), Steen Eiberg-Jørgensen (DST), 
Peter Henriksen (DIGST – bisidder), Helle Mette Sørensen (SDFE) - referent.

Afbud:
Troels R. Rasmussen (KL) Jeanette H. Heiner (SKAT), Claus Rønne Jensen 
(SKAT) (suppleant for Jeanette H. Heiner), Georg Jensen (SDFE), 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Evt. 

Referat:

PKT. 1 Godkendelse af dagsorden (B)
Styregruppen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

PKT. 2 Godkendelse af referat (B)
I referatet ændres side 2, 3. afsnit til:
Nederste afsnit på side 3 i coveret ”Statusrapportering for projekterne i Adresse-
programmet GD2” erstattes med følgende afsnit: 

Med denne bemærkning blev referatet godkendt.

Kontor
Effektivisering

Dato
31. marts 2017

J nr. 7002-0007

/helms
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PKT. 3 Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Georg Bergeton Larsen (SDFE) præsenterede status og orienterede om, at 
programmet samlet set fortsat er i gul.  Herefter blev kort status for hvert projekt 
gennemgået.

Georg Bergeton Larsen (SDFE) oplyste, at Danske Stednavne forventelig vil være i 
drift på Datafordeleren d. 1. maj 2017.

Steen Eiberg-Jørgensen (DST) bemærkede, at status på CVR i forhold til GD2 
burde være i grønt, da integrationen til AWS er idriftsat 2017, og at den røde status 
skyldes udfordringer med DAF.

Der var enighed i styregruppen om, at det vigtigste for GD2 er, at CVR er baseret 
på DAR valide adresser, hvilket er sket med integrationen til AWS. Michael Silau 
(ERST) oplyste, at begrundelsen for, at CVR er sat i rødt, er, at den nuværende og 
aftalte performance er utilstrækkelig i forhold til ERSTs behov for indlæsning af 
data på DAF, hvilket også har den effekt, at der ikke kan gennemføres test at 
hændelser. Der arbejdes tæt sammen med DAF og KMD på at finde en løsning. 
DAF har desuden igangsat en afklaring af behov for opdateringskapacitet blandt 
alle registre. DAF er projekteret med et normalbillede på omkring 1000 
opdateringer pr døgn, pr register med et forventet maks. på omkring de 10.000 
opdateringer. 

Georg Bergeton oplyste, at Claus Rønne Jensen (SKAT) har meldt afbud, men har 
fremsendt status på sagen om dødsboer. SKAT har udarbejdet udkast til brev til 
Konkursrådet. Dette er sendt til Erhvervsstyrelsen for kommentarer.

Georg Bergeton Larsen (SDFE) oplyste, at der er arbejde i gang med at planlægge 
prøveimplementering, og at registrene i den forbindelse vil blive kontaktet af 
konsulent.

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at delprogrammet samlet set er i gult. CVR’s 
implementering på DAF er i rødt, men i forhold til rapportering på GD2 aktiviteter er 
CVR i grønt.

Med denne bemærkning godkendte styregruppen delprogrammets status.

PKT. 4 Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Georg Bergeton Larsen (SDFE) gennemgik de kritiske emner. 
 
Vedr. punkt 13 oplyste Georg Bergeton Larsen (SDFE), at der er tæt dialog med 
KL, og at arbejdet kører i 2 spor:

 Der afholdes teknikermøder koordineret af datavaskprojektet 
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 Der er indkaldt til møde d. 22.3.2017 med udbetalingsmyndighederne 
omkring aftalepapiret.

Det blev pointeret, at der skal være fokus på presse og kommunikation i forbindelse 
med ændring af CPR adresser. 

Tine Garbers (KL) pointerede, at det er GD2 Programledelsen, der har den 
koordinerende rolle.
 
Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at opgaven vedrørende korrektion af CPR-
adresser er vigtig, og at der er udarbejdet foreløbig plan med bl.a. rækkefølgen af 
aktiviteter. 

Vedr. punkt 15 indsættes tekst fra Claus Rønne Jensen:
Der er udfærdiget et udkast til et brev til Konkursrådet, som er sendt til 
Erhvervsstyrelsen for kommentarer. Brevet skal bruges som indgangsvinkel til 
endelig beslutning om tildeling af CVR-nr. til konkursboer, herunder etablering af en 
registreringsløsning for både dødsboer og konkursboer via Virk.dk, så 
adressevalideringen kommer til at ”køre” via Erhvervsstyrelsens 
systemunderstøttelse (adressevalidering via AWS pt. - og senere via DAR).

Vedr. punkt 17 ønsker Tine Garbers (KL) en ændring af sidste afsnit i status til:
KL har identificeret, hvor der muligvis kan være behov for tilretning af 
flytteløsningen. Såfremt der viser sig behov for en systemtilpasning, vil KL 
genoptage dialogen med SDFE mhp. finansiering.

Styregruppen godkendte status på delprogrammets kritiske emner med 
ovenstående bemærkninger. 

PKT. 5 Evt. 
Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet til GD2 styregruppen blev 
evalueret. 

Tine Garbers (KL) bemærkede, at den nuværende form for rapportering, hvor 
projekterne selv sætter ord på status, giver et god overblik, og der var ikke ønske 
om ændring af formen.

Det blev konkluderet, at den nuværende form for rapportering til styregruppen 
bibeholdes.
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Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. 
Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 

Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både i forhold til 
projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens 
milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne 
for perioden 1. marts 2017 – 30. marts 2017. 

Status 
Delprogrammet er samlet set fortsat i gult. 
* Testprojektet er fortsat samlet set i gult pga. forsinket afslutning på test af 
egne services og egne hændelser for flere registre.
* DAGI er samlet set gået helt i grønt og er klar til snitfladetest. 
* DAR er samlet set fortsat i grønt, men er stadig i gult på tid som følge af 
overskridelser af tidsfrister i milepælsplanen.
* Rapportering vedr. CVR er udeladt, idet der pågår dialog mellem SDFE og 
ERST om status. 

Status denne periode Status sidste periode
Samlet Tid Scope Res. Samlet Tid Scope Res.

Samlet status GD2
Adm. inddelinger (DAGI)
Danske Stednavne (DS)
Adresseregister (DAR)
CPR adressegrundlag
CVR adressegrundlag
SKAT adressegrundlag
DST adressegrundlag
Supplerende adresser
Lovprojektet (GD1/GD2)
Testprojektet (GD1/GD2)

Uddybning af status
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DAGI er i rapporteringsperioden samlet set gået helt i grønt, da registeret er 
klar til snitfladetest.

Implementering af NemLog-in sikkerhedskonceptet i DAGI’s services (som er 
kodet ud fra en eksempelkode fra DIGST) er mere omfattende i sine krav end 
standarden, som DAR har kodet op imod. DAGI har (pr. 24/3-17) som en 
midlertidig løsning til brug i snitfladetesten, fjernet de dele af koden, der 
indeholder krav, som ikke er medtaget i DAR’s opsætning. 

Der er gennemført en revidering af algoritmen til dannelse af DAGI-
multigeometrier og på baggrund heraf, er der genereret nye data med mere 
omfattende historik. En ny totalleverance af DAGI-data blev indlæst på 
Datafordeleren 22/3-17. 

Udvikling af web-applikationen til upload af Afstemningsområder er afsluttet 
og intern test pågår. Der er imidlertid identificeret behov for 
udvikling/opsætning af yderligere funktionalitet, som kan oversætte mellem de 
formater, der anvendes i GIS-klienterne og web-applikationens GML-format. 
Der skal træffes beslutning om løsningsstrategi herfor. 
Afstemningsområdeapplikationen er ikke en forudsætning for gennemførelse af 
Snitfladetesten og vil ikke indgå heri. 

Danske Stednavnes test af transportbåndet afventer en løsning på opload af 
Stednavne på Datafordeleren. KMD er inddraget i løsningen. Drift af DS på 
Datafordeleren forventes udskudt til den 1. juni 2017. Udskydelsen har ikke 
betydning for øvrige aktiviteter.

DAR er samlet set stadig i grønt, men er i gult på tid, da der fortsat arbejdet på 
at blive klar til snitfladetest.

Vedrørende DAR-CPR integration har der tidligere været afholdt 
afklaringsmøde med CPR ift. behovet for yderligere dokumentation og der er 
som aftalt leveret en del af dokumentationen (beskrivelse det mest relevante 
transaktioner) ultimo marts, resten (værdi og feltliste) leveres som aftalt ultimo 
april.

Selve DAR klienten er næsten færdigudviklet. De kommunale repræsentanter 
der har fungeret som DAR brugergruppe har fået adgang til et preprod-miljø 
med klienten, således at de kan teste hjemmefra og afprøve funktionen i 
forhold til konkrete adresseopgaver. SDFE planlægger en faglig gennemgang 
af DAR klienten i 2. kvartal som tjek ift. overensstemmelse med vejledning, 
bekendtgørelse mv. 

Projektet Nye Adressedata er gået i gang med konverteringen af data fra en 
række kilderegistre, og herefter vil Netcompany konvertere til DAR 1.0 
datamodellen. Det nye datasæt forventes at være klar medio maj, hvorefter det 
kan indgå i integrationstesten og test ift. DAR-CPR integrationen. 
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CPR-adressegrundlag leverer først statusrapportering igen fra efteråret 2017.

Rapportering vedr. CVR-adressegrundlag er udeladt, idet der pågår en dialog 
mellem SDFE og ERST om status på aktiviteter, der omhandler kritisk vej for 
GD1 og GD2.

SKAT adressegrundlag er fortsat helt i grønt. SKAT har udfærdiget et udkast 
til et brev til Konkursrådet efter aftale med ERST, hvor det foreslås, at 
konkursboerne kan få tildelt et CVR-nr. (kan i dag kun få et SE-nr.). Udkastet 
er sendt til ERST til kommentering. ). SKAT har desuden konstateret, at 
ERSTs overgang til at validere adresser med DAR/AWS ikke har medført 
problemer for SKATs registreringsløsning. 

Da udviklingsprojektet vedr. DST-adressegrundlag er afsluttet, rapporteres der 
ikke længere fra projektet. 

Supplerende adresser er fortsat samlet set helt i grønt. Hovedparten af 
kommunerne er helt færdige med hele suppleringsopgaven. I de kommuner, 
hvor tildeling af adresser til områdetyper endnu ikke er afsluttet, er det generelt 
mindre komplicerede opgaver, der mangler. Der er i marts måned sendt en 
overordnet reminder til kommunerne om at de skal færdigøre 
suppleringsopgaven. Rådgivning og svar på spørgsmål varetages af 
adressemedarbejdere i SDFE/FOD

Da Lovprojektet er lukket, rapporteres der ikke længere fra projektet. 

Test-projektet (GD1-GD2) er fortsat i gul status. Det skyldes den forsinkede 
afslutning på test af egne services og egne hændelser for flere registre. Kun 
DS, DAGI og EJF er meldt helt klar til snitfladetest. Den forsinkede afslutning 
på test af egne services og egne hændelser skubber opstart af selve 
snitfladetesten med risiko for, at snitfladetesten ikke kan afsluttes rettidigt, og 
integrationstesten ikke kan påbegyndes som forudsat i test- og 
implementeringsplanen.

Løsning
Det indstilles, at Styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.
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Væsentlige risici og emner

Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse 
forelægges styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet 
kræver styregruppens opmærksomhed. 

Baggrund
Styregruppen har tidligere besluttet, at risici og emner omhandlende test 
beskrives og behandles under det faste, selvstændige dagsordenspunkt om test. 
For denne sag betyder det, at den kun indeholder kritiske emner, idet 
delprogrammets aktuelle kritiske risici alle omhandler test. De kritiske emner 
er drøftet på Projektforum d. 19. april.

Status – kritiske emner
ID Problem og konsekvens Status
6 Der skal laves en plan for håndtering af paralleldrift 

af DAGI, DAR og CPR-Vej i perioden 1. januar 2018 
til 1. april 2018. Planen skal redegøre for roller og 
ansvar for alle involverede, og være udarbejdet og 
kommunikeret til kommunerne rettidigt i forhold til 
paralleldriftsperiodens igangsættelse. Opgaven er 
forankret hos programledelsen.

Status uændret: Der arbejdes fortsat på 
udkast til aftalepapir mellem SDFE, CPR/SIM 
og KL om de afledte kommunale opgaver som 
følge af paralleldriften. Aftalepapiret skal være 
godkendt af parterne 2.kvt.  2017. 
Udarbejdelse af plan igangsættes i 3. kvt. 
2017.

13 Der skal indgås aftale med udbetalings-
myndighederne (KL, ATP og SU-styrelsen) om 
håndtering af afledte konsekvenser som følge af 
korrektion af CPR-adresser ifm. Datavask. Aftalen 
skal være indgået senest 3 måneder inden korrektion 
af CPR-adresser igangsættes i kommunerne. Pt. 
forventes dette igangsat pr. 1. oktober 2017.

Der har været afholdt møde med 
udbetalingsmyndighederne om aftalepapir 
den 22. marts. Udbetalingsmyndighederne 
har efterfølgende fremsendt bemærkninger til 
papiret, som nu bearbejdes. Bemærkningerne 
har bl.a. givet anledning til inddragelse af 
DIGST. Forståelsespapiret fremsendes til 
clearing hos aftaleparterne efter påskeferien.

15 Registrering af adresse ved tildeling af CVR-nr. til 
dødsboer kan ikke registreres via ERST’s 
registreringsløsning på virk.dk, men kun via SKAT’s 
ES. SKAT skal fremover anvende ERST’s 
indberetningssystem på virk.dk, og det ser derfor ud 
til, at SKAT får udfordringer med tildeling af CVR-nr. 
til dødsboer. 

Der arbejdes på at sammenkæde en 
registreringsløsning på dødsboer via Virk.dk 
til registrering af ca. 150 dødsboer om året 
med en stort set tilsvarende ændring for 
registrering af konkursboer (da 
systemændringer skal laves i de samme 
programmer).
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Det blev besluttet på møde mellem SKAT og 
ERST d. 22.11.16, at de i fællesskab vil 
sende et brev til Konkursrådet, hvor det 
foreslås, at konkursboerne kan få tildelt et 
CVR-nr. (kan i dag kun få et SE-nr.). Det vil 
give en større synergieffekt at inkludere 
konkursboerne i løsningen (øget digital 
registrering og kommunikation), da der 
registreres ca. 1.000 konkursboer årligt. 
SKAT står for udfærdigelse af udkast.

Status uændret: Der er udfærdiget et udkast 
til et brev til Konkursrådet, som er sendt til 
Erhvervsstyrelsen for kommentarer. Brevet 
skal bruges som indgangsvinkel til endelig 
beslutning om tildeling af CVR-nr. til 
konkursboer, herunder etablering af en 
registreringsløsning for både dødsboer og 
konkursboer via Virk.dk, så 
adressevalideringen kommer til at ”køre” via 
Erhvervsstyrelsens systemunderstøttelse 

16 Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer 
skal så vidt muligt baseres på DAR-adresser. 

I forhold til aktiviteternes konsekvenser henvises der 
til businesscasen for GD2

Markedet for navigation og ruteplanlægning er 
blevet belyst. Der har i februar 2017 været 
dialog med navigations- og 
ruteplanlægningsfirmaer. Desuden har der  
været holdt et møde med KL, og der er ved at 
blive aftalt et møde med Danske Regioner for 
at tilgodese kommunernes og regionernes 
konkrete behov.

Plan med mål, tidsplan og konkrete aktiviteter 
præsenteres for GD2 styregruppen d. 27.april 
2017. 

17 De kommunale flytteløsninger skal baseres på 
adresser fra DAR. 

KL overtager opgaven med kommunale 
flytteløsninger og dialogen med CSC. KL 
arbejder videre med sagen i 2017. Såfremt KL 
vurderer behov for inddragelse af GD2’s 
programledelse, vender KL tilbage.

Status uændret: KL har identificeret, hvor der 
muligvis kan være behov for tilretning af 
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flytteløsningen. Såfremt der viser sig behov 
for en systemtilpasning, vil KL genoptage 
dialogen med SDFE mhp. finansiering.

18 Der skal udarbejdes en plan for datavask af 
bopælsadresser i CPR.

Arbejdet med en detaljeret plan er udsat som 
følge af, at CPR-datavask først igangsættes i 
3.kvt. 2017 på grund af den senere 
ikrafttrædelse af adresseloven. Planen 
udarbejdes af datavaskprojektet. GD2 
styregruppen forelægges status for datavask 
d. 27. april 2017.

19 Der skal foretages justering af planlægning for 
færdiggørelse af CPR-DAR integrationen og 
tilhørende tests af dette i integrationstesten. 

Der er vedr. DAR-CPR integrationen afholdt 
afklaringsmøde med CPR i forhold til behovet 
for yderligere dokumentation. Der er blevet 
afklaret en række spørgsmål. DAR har ultimo 
marts 2017 leveret en beskrivelse af de mest 
relevante transaktioner. Udviklingsarbejdet 
omkring integrationen fortsætter, men kan 
betragtes som færdiggjort og lukket i 1. halvår 
2018. 

GD2 styregruppen forelægges justering af 
planlægning for færdiggørelse af CPR-DAR 
integrationen d. 27. april 2017.

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner.

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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Status for datavask

Problem
Aktiviteterne i datavaskplanen er for de flestes vedkommende tæt på at være 
gennemført. For datavaskprojektet udestår nu arbejdet med forberedelse af 
korrektion af CPR-bopælsadresser, koordination af CVR-adressekorrektion (i 
samarbejde med ERST og KL) samt en række konsistenstjek, der kan føre til 
datavaskaktiviteter i mindre omfang.

Baggrund
Styregruppen godkendte på møde den 30.6.2016 planen for gennemførelse af 
adresseprogrammets datavaskopgaver. De registeransvarlige myndigheder 
(SDFE og SIM/CPR), KL og repræsentanter for kommunerne havde analyseret 
opgaverne og på det grundlag udarbejdet en samlet og koordineret plan, 
inklusive tidsfrister som gør det muligt, at programmets registre kan 
idriftsættes som planlagt. Siden da er der foretaget replanlægning og en 
udskydelse på mere end et år, hvilket har givet mere luft til, at kommunerne 
kunne løse opgaverne over lidt længere tid.

Proces og plan for korrektion af bopælsadresserne i CPR kører i et andet spor, 
som følge af de afledte konsekvenser ift. udbetalingsmyndighederne. 
Datavaskprojektet medvirker ved analysen og faciliteringen af forberedelser og 
gennemførelse. Proces og plan for korrektion af virksomhedsadresser i CVR 
håndteres i ERST i koordination med datavaskprojektet. Datavaskprojektet 
medvirker ved analysen af CVR adresser, som er ukendte i DAR og er blevet 
afvist af kommunerne i suppleringsopgaven, og står desuden for koordinering 
og opfølgning på datavaskprocessen. Planen er godkendt på styregruppemøde 
17.11.2016. Fælles for vask af data i CPR og CVR er, at aktiviteterne først skal 
være afsluttet efter paralleldriftsperioden 1.6.2018.

I planen for datavaskaktiviteter fra 30.6.2017 vedr. DAR, CPR-vej og DAGI 
var der identificeret 21 opgaver. Heraf er en opgave udgået, og der er oprettet 
en ny. Status for gennemførelse af de forskellige opgaver fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Oversigt – gennemførelse af opgaver

Type af datavaskaktivitet Antal opgaver
i gang*:

Antal opgaver
afsluttet:

Antal opgaver
afventer**:

Antal forekomster: 

Adresser 4 4 1 Ca. 5.000 adresser

Veje/vejnavne 3 2 2 Ca. 1700 veje/vejnavne

DAGI/CPR-vej 4 1 Ca. 15.000 adresser, 
300 supplerende 
bynavne behandlet
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* Igangværende opgaver har enten kun ganske få udeståender,eller er udsendt for nylig med deadline indenfor få 
måneder. Kun én opgave har først deadline i medio oktober.
** Opgaverne som afventer vil ikke involvere nogen kommunal indsats, det er rene maskinelle rettelser. 

Den nye opgave, som er tilkommet, er ”Veje med administrative vejnavne” af 
typen ”Kommunekontoret 2”. Der mangler kun at blive ændret ganske få 
vejnavne af denne type. 

Én opgave – ”Adresser med beregnet adgangspunkt” – har deadline 
15.10.2017. Denne opgave har været i gang i flere år, siden opgavelisterne først 
blev lagt ud på Danmarksadresser.dk i 2013. Listen over adresser med beregnet 
adgangspunkt bliver løbende opdateret, og de vil formentlig ikke helt kunne 
udryddes, men dog holdes nede i antal. Antallet er nu på 2300 adresser, mod 
5350 da projektet startede.

Projektgruppen har udarbejdet skræddersyede lister og vejledninger til de 
enkelte kommuner, og der har været en fin dialog omkring opgaveløsningen 
For de DAGI-relaterede aktiviteter har SIM/CPR været behjælpelig med at 
udføre maskinelle rettelser i CPR-Vej. Ubeboede adresser vil dog først blive 
korrigeret i konverteringen af DAR 1.0. Konsekvensrettelser i DAGI er 
allerede udført. Med denne fremgangsmåde er arbejdsbelastningen for 
kommunernes adressemedarbejdere og folkeregisterkontorer blevet kraftigt 
reduceret.

Der tilstræbes så høj grad af konsistens imellem CPR-vej og DAGI som muligt 
inden februar 2018, hvor DAR 1.0 konverteres på baggrund af DAR 0.9 og 
DAGI. Der vil i 4. kvartal 2017 blive udarbejdet en plan for last-minute 
konsistenstjek af DAR, DAGI og CPR-vej Efter 1.6. 2018 dannes CPR-vej af 
DAR 1.0 og DAGI. 

Der udestår at få truffet aftale om håndtering af paralleldriftsperioden af 
DAGI/DAR og CPR-vej fra 1.3. til 1.6. 2018. Der har været afholdt møder om 
dette, og et forståelsesnotat er under udarbejdelse.

Løsning
Adresseprogrammets plan for datavaskaktiviteter er godt på vej til at være 
udført. Datavaskopgaverne har ikke påvirket snitfladetest og med den aktuelle 
status på opgaverne, vil det ikke påvirke implementeringsplanen. Planen 
forventes fortsat at kunne gennemføres inden for den aftalte økonomi. 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

Kommunikation
Ikke relevant.
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Overordnet plan for anvendelse af DAR til optimeret 
ruteplanlægning

Den 21. april 2017 
/arsim, ga

Problem
Styregruppen skal præsenteres for plan for det videre arbejde med at fremme 
anvendelse af DAR til optimeret ruteplanlægning.

KL anførte på projektforum 19. april 2017 forbehold til dette cover med 
henvisning særligt til beskrivelsen under baggrund nedenfor.

Baggrund
De gængse GPS-navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer, som bl.a. 
kommuner og regioner anvender, forventes som følge af GD2’s adresseprogram 
at blive mere effektive, fordi adresserne gøres mere præcise, mere aktuelle og 
knyttes direkte til vejnettet. Det forudsætter dog, at GPS- navigationssystemer- 
og ruteplanlægningsværktøjer faktisk anvender de autoritative adresser fra 
Danmarks Adresseregister (DAR). 

Det fremgår af businesscasen i adresseprogrammet, at initiativet forventes at 
reducere omkostninger til forretningsprocesser eller logistik (f.eks. 
kørselsplanlægning). 

Endvidere vurderes det i businesscasen, at der er potentiale for at optimere 
ressourceforbrug i beredskab og sygetransport ved færre fejl og bedre 
planlægning, hvis de opdaterede DAR-adresser anvendes.

Businesscasen er baseret på case studies af Post Danmark og Udbetaling 
Danmark. Der ligger ikke en beregning i de to case studies af gevinsten for 
virksomhederne, hvis GPS-navigationssystemer og ruteplanlægnings-værktøjer 
bliver baseret på de opdaterede DAR-adresser. 

Derfor er gevinsten ved anvendelsen af de opdaterede adresser i systemer og 
værktøjer heller ikke beløbssat i business casen. På den anden side er det en 
antagelse, at den højere adressekvalitet også vil give gevinster for anvendere af 
GPS-navigation og løsninger for ruteplanlægning. 

I businesscasen er det ikke forudsat, hvornår producenterne af GPS-
navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer vil tage de nye og bedre 
adressedata i brug. Det er en antagelse, at det vil ske gradvist.
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Status
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har igangsat et målrettet 
arbejde med at fremhæve DAR’s gevinstpotentialer overfor navigations- og 
ruteplanlægningsfirmaer. 

Styrelsen koordinerer dette arbejde med kommunernes behov igennem en dialog 
med KL.

Der er gennemført følgende aktiviteter: 
- Indhentet en overordnet viden om, hvilke typer navigationssystemer og 

ruteplanlægningsværktøjer der anvendes.
- Screening af markedet for navigation og ruteplanlægning - hvilke aktører, 

hvem er de mest centrale på markedet.
- Dannet et overblik over Dataflowet mellem de forskellige aktører.  

Har via møder og dialog informeret om Adresseprogrammet, og har indhentet 
viden om anvendelsen af DAR adresser til ruteplanlægning og navigation hos de 
centrale aktører. Møderne har desuden det formål at bane vejen for et mere 
teknisk samarbejde senere, der kan være til at sikre anvendelsen af DAR 
adresser. Møderne er indtil nu afholdt med:

- 112 Enheden og Center For Beredskabskommunikation 
- HERE (der bl.a. anvendes af Garmin produkter, som anvendes flere 

steder i beredskabet) 
- MapsPeople der bl.a. leverer data til 112 
- FlexDanmark, der bl.a. leverer data til en kørselsordning i både 

kommuner og regioner
- Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden (efter henvisning 

fra Danske Regioner)
- SimaTech der bl.a. leverer flådestyringsdata til ambulancer
- Eniro /Krak

Der har på møderne været en positiv vilje til at udnytte potentialet i DAR 
adresser med vejpunkter. Aktørerne forstår behovet for opdaterede adressedata, 
og ser derfor også aktualitet som en vigtig konkurrence parameter. Derfor har der 
også på møderne været stor interesse for at deltage i et mere teknisk samarbejde 
fremover. 

Løsning – Strategi og proces
Indsatsen vil i første omgang blive fokuseret på de nationalt forankrede 
leverandører af navigation og ruteplanlægning, der er blevet identificeret i det 
hidtidige forløb. 

SDFE vil udsende invitationer til introduktion til DAR adresser samt en teknisk 
briefing om deres anvendelse til disse leverandører. Her vil de nye muligheder 
med mere præcise og aktuelle DAR-adresser blive præsenteret. 
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SDFE vil løbende følge op i forhold til nye leverandører, der identificeres 
igennem kontakter med kommunerne via KL samt regionerne via Danske 
Regioner, og give dem samme tilbud om en introduktion og teknisk briefing til 
de nye muligheder.

SDFE vil desuden give store internationalt forankrede leverandører som Google, 
Bing og Here samme tilbud om en introduktion og teknisk briefing.

Det er styrelsens målsætning, at der senest 1 år efter idriftsættelsen af DAR på 
Datafordeleren er én eller flere af de nationalt forankrede leverandører af 
systemer og data til navigation og ruteplanlægning, der anvender DAR-
adresserne inkl. vejpunkter. 

For at understøtte denne målsætning kan der fx indgås en aftale med firmaerne 
om, at SDFE stiller sin tekniske kapacitet til rådighed for test-aktiviteter.

SDFE vil i samarbejde med KL og DR vedvarende arbejde på, at alle 
navigationssystemer, der har betydelig udbredelse i Danmark, anvender de 
officielle adresser. Imidlertid er der tale internationale firmaer, hvor Danmark 
kun udgør et lille forretningsområde, og der kan det være vanskeligt at påvirke 
hvilket datagrundlag, der anvendes.  

Desuden vil styrelsen arbejde for, at der indenfor 2 år er én af de store 
internationalt forankrede leverandører af navigation og ruteplanlægning der i 
deres ajourføringer udnytter DAR-adresserne.

Procesplan:

Projektfaser Hvornår Hvem

Præsentation i GD2 styregruppen af overordnet 
tids- og aktivitetsplan for et målrettet arbejde 
med at fremhæve DAR’s gevinstpotentialer 
overfor navigations- og ruteplanlægningsfirmaer

April 2017 GD2 styregruppen

Møde med Rejseplanen Maj 2017 SDFE og Rejseplanen

Møder med andre centrale aktører – fx Tele 
Atlas, Google, Eniro og Taxi

April-juni 2017 SDFE og leverandører af 
navigation og 
ruteplanlægning

Tekniske workshops med centrale leverandører, 
hvor tekniske problemstillinger og de nye 
muligheder for anvendelsen af DAR præsenteres 
og drøftes

Maj-september 2017 SDFE og leverandører af 
navigation og 
ruteplanlægning
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Indgåelse af aftale med ét eller flere navigations- 
og ruteplanlægningsfirma(er) om evt. levering af 
testdata, om pilotprojekt og testperiode

Maj-september 2017 SDFE og leverandører af 
navigation og 
ruteplanlægning 

Test hvor navigations- og 
ruteplanlægningsfirmaer kan teste anvendelsen 
af DAR data med Vejpunkter

Maj-november 2017 SDFE og leverandører af 
navigation og 
ruteplanlægning

Anvendertest på Datafordeleren hvor 
navigations- og ruteplanlægningsfirmaer kan 
teste snitflader

Februar-maj 2018 SDFE og leverandører af 
navigation og 
ruteplanlægning
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Integrationstest af DAR og CPR  

Problem
Integrationen mellem DAR og CPR kan ikke færdigudvikles før opstart på 
Integrationstesten. Da integrationen forudsættes i 3 af 6 forretningsprocesser, 
som testes i GD2s integrationstest, er der behov for at få godkendt et revideret 
forløb for de 3 forretningsprocesser.  

Baggrund
Test- og implementeringsplanen beskriver integrationstesten som et samlet 
forløb mellem CPR, DAR og DAGI.  De dele af forretningsprocesserne, som 
omfatter integrationen mellem CPR og DAR, kan godt skilles ud fra de 3 
forretningsprocesser. 

Status 
Idriftsættelsen af DAR blev forsinket ca. et år, og som følge heraf blev det 
aftalt, at færdiggørelse af integrationen mellem DAR og CPR blev udskudt 
tilsvarende. CPR-kontoret forventes at genoptage udviklingsarbejdet i august 
2017 med henblik på at færdiggøre CPR-kontorets andel af integrationen 
mellem DAR og CPR.

Udviklingen af integrationen mellem DAR og CPR er delvist færdig, og der 
pågår fortsat en proces mellem SDFE og CPR-kontoret mht. til afklaring af de 
forretningshændelser, der sker i DAR, og som har relevans for CPR. Tillige 
arbejder SDFE på en detaljeret feltbeskrivelse af outputtet for de af DAR’s 
services, der anvendes af CPR. Der er samtidig af testprojektet udarbejdet 
detaljerede testcases til gennemførelse i integrationstesten. 

På den baggrund indstilles, at de tre forretningsprocesser i integrationstesten 
for GD2 justeres således, at sidste trin omhandlende DAR-CPR skrives ud, og 
at der alene gennemføres integrationstest for DAGI og DAR i forlængelse af 
snitfladetesten. Test af DAR-CPR integrationen skal derfor planlægges inden 
anvendertesten.

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender denne nye planlægning af 
integrationstesten for GD2.

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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