
 

 

Status på Datavask  Den 12. september 

2016  

/mwink 
  

Siden statusrapportering 15. juli er der arbejdet på: 

1. Udsendelse af lister og opgavebeskrivelser 
2. Besvarelse af spørgsmål, vejledning, opfølgning 
3. Planlægning af maskinelle rettelser 

 

Status på de enkelte punkter er gennemgået nedenfor. 

Ad.1: Udsendelse af lister og opgavebeskrivelser 

Arbejdet med at udarbejde materiale til udsendelse, sende det af sted og følge op 

på spørgsmål og besvarelser er i fuld gang. Der er på nuværende tidspunkt 

udsendt 10 opgavelister til udvalgte kommuner, og 1 liste til maskinel håndtering 

af CPR-kontoret. Der udestår i september og oktober at blive udsendt 6 

opgavelister. Tidsplanen - som angivet i bilaget Plan for datavask, som blev tiltrådt 

af GD2-styregruppen den 30. juni - er således overholdt. Da DAR 1.0 som følge 

af den forestående replanlægning af tidsplanen for GD1 og GD2 ikke længere 

forventes at gå i drift pr. 1. januar 2017, har projektgruppen efter aftale med 

programledelsen skubbet udsendelsen af de sidste lister med 1-2 måneder. 

 DAR: Det er forventningen at de direkte DAR-relaterede aktiviteter er 
håndteret inden udgangen af september hhv. inden 15.11. 2016 for de 
næste udsendelser. Mht. behandlingen af vejnavnes beliggenhed 
(koblingen mellem GeoDanmark vejmidter og CPR-veje), forventes det 
kun at være meget få veje der ikke har adresser eller kobling til 
Geodanmark-vejmidte (max. 400), når GeoDanmark-aktiviteten er 
afsluttet 1.10., og disse bør kunne håndteres. 

 DAGI: 
Sogne: Listen over adresser, hvor der ikke er overensstemmelse mellem 
DAGI og CPR-vej, hvad sognetilhørsforhold angår, og hvor det er 
DAGI’s afgrænsning, der skal gælde, er nu sendt til CPR-kontoret til 
maskinel rettelse. Der er foretaget den indskrænkning, at det kun er 
adresser med CPR bopæsregistrering, som rettes maskinelt. Dette har 
reduceret antallet fra 13.500 adresser til 4.300. Det vil efter aftale med KM 
finde sted inden udgangen af september af hensyn til meninghedsrådsvalg 
2016. Forståelsesnotat herom er clearet blandt GD2-aftaleparterne. 
Postnumre: Gruppen af inkonsistente adresser der skal rettes manuelt, 
omfattede kun 9 adresser (hvor der er tilmeldt CPR- eller CVR-
anvendelse). Disse er nu rettet. 
PostNord opretter en sag med ca. 170 adresser i København og 
Frederiksberg (gadepostnumre), som skal rettes i DAGI.  
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De resterende 370 rettelser (af de i alt 550 inkonsistente adresser) rettes 
ikke i CPR-vej maskinelt. De får korrekt DAGI-postnummer, når CPR-vej 
opdateres fra DGAI/DAR efter idriftsættelsen af DAR1.0. 
Supplerende Bynavn: Kommunerne i gang med at udpege den korrekte 
stavemåde. Efter at dette er fuldført, skal der foretages maskinel rettelse i 
CPR-vej, forinden det geografiske DAGI-tema med Supplerende Bynavne 
kan dannes og lægges i DAGI-databasen. 
Afstemningsområder : SDFE (Septima) har først nu genereret første 
udgave af polygontemaet, og kommunerne skal efter planen kvalitetssikre 
dette, hvorpå konsekvensrettelser foretages maskinelt i CPR-vej og det 
endelige tema dannes. Også for dette skal der forinden indgås en formel 
aftale herom i GD2. 
Det er forventningen, at de DAGI-relaterede datavaskopgaver kan løses 
planmæssigt inden 15.11.2016. Den endelige tidsplan for dannelsen af de 
nye temaer Supplerende Bynavn og Afstemningsområder skal fastlægges 
som en del af GD2-replanlægning. 
Der er imellem SDFE, CPR-kontoret og KL indgået en aftale om 
håndtering af paralleldriftperioden af DAGI/DAR og CPR-vej 
(formentlig primo 2018), såvel som for håndteringen af eventuel 
udskrivelse af valg i samme periode. 
 
 

Ad. 2) Besvarelse af spørgsmål, vejledning, opfølgning 

For hver af de 10 første opgaver i bilaget Plan for datavask er der udsendt 

vejledning og liste (typisk regneark). To af opgaverne ligger på 

Danmarksadresser.dk i undermenuen Kvalitetssikring adresser, hvor der er 

uploadet en ny vejledning (25.8.). 

Projektgruppen modtager en del spørgsmål fra kommunerne, som besvares pr. 

mail fra datavask@sdfe.dk eller pr. telefon.  

Der vil blive udsendt en reminder mail 15. september og efter behov foretaget 

opfølgende rundringninger i oktober. 

Der har været afholdt et møde i projektgruppen 23.8., og der er aftalt yderligere 3 

opfølgende møder i efteråret: 23.9., 10.10. og 24.10.  

 

Ad. 3) Planlægning af maskinelle rettelser 

Der er i samarbejde med CPR-kontoret udarbejdet en oversigt over CPR’s 

opgaver i Datavaskprojektet. Det er vigtigt, at de får datoerne for de endelige lister 

fra SDFE, da planlægningen for projektet afhænger af disse. Så snart DAGI-

projektet kender implementeringsplan i GD2 skal den endelige tidsplan aftales. 

mailto:datavask@sdfe.dk

