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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 – inden større udviklingsprojekter igangsættes – udarbejdes der en løsningsarki-

tektur, som kvalitetssikres i sammenhæng med resten af grunddataprogrammet. 

Dokumentet her beskriver løsningsarkitektur for Adresseregister V1.0 til brug for denne tværgåen-

de kvalitetssikring. 

• Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af Adresseregi-

ster 1.0 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.  

Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag A – Servicesbeskrivelser. 

 

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 i forhold til en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. 

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

merne for adressedata som grunddata. 

• BBR-adresse eksisterende dokumentation hvorfra viden om de eksisterende datastrukturer er hen-

tet. 

• Adressebekendtgørelsen og lovgivning omkring vejnavne og adresser. 
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1.3 Proces 

Dokumentet er en detaljering af service identificeret i målarkitekturen. Gennem en række interne arbejds-

møder i projektgruppen og viden erhvervet på procesworkshops med kommunedeltagelse, er serviceope-

rationer blevet identificeret og kort beskrevet.  

1.4 Læsevejledning  

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 – Services og integrationer 
Indeholder en beskrivelse af de typer af services og integrationer, som findes i Adresseregisterets 

løsningsarkitektur. 

• Kapitel 3 – Ajourføringsservices 
Indeholder en beskrivelse af hver enkelt ajourføringsservice og dens operationer. 

• Kapitel 4 – Øvrige integrationer 
Indeholder en oversigt over ikke servicebaseret integrationer, samt hændelser som Adresseregiste-

ret udstiller og hændelser og services som Adresseregisteret har behov for, for at sikre sammen-

hængen på tværs af grunddatasystemerne. 

• Bilag 
Sidst i dokumentet er løsningsarkitekturdiagrammet indsat i A3-format, for at øge læsevenligheden 

ved udskrift. 
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2. Services og integration 

2.1 Overblik 

Identifikationen af adresseservices og integrationer i denne løsningsarkitektur er ikke en endelig og kom-

plet liste. Der er tale om en identifikation af de services, som der er behov for internt i Grunddatapro-

grammet for at få Adresseregisteret til at spille sammen med de øvrige aktører i Grunddataprogrammet. 

Adresseklient 1.0 og Dialogklient 1.0 anvender eksisterende snitflader i BBR 1.6. 

 

Krav fra øvrige anvendere – eksempelvis nuværende eller planlagte statslige/kommunale systemer – skal 

fastlægges i forbindelse med kravspecificeringen af Adresseregisteret. 

 

I forhold til de enkelte services er der tale om en liste over logiske services, som kan resulterer i flere fysiske 

services. Der kan f.eks. ske en opdeling, fordi man får brug for servicen både med alle attributter eller kun 

med nogle få udvalgte.  

 

   

Figur 2 Services og integrationer 

 

Udstilling af adressedata etableres i projekt Adressetjenester og er derfor ikke nærmere beskrevet i dette 

dokument. Adresseregisteret udstiller en række ajourføringsservices, som giver adgang til oprettelse og 

vedligehold af adressedata. Ajourføring af adressedata sker, ikke bare gennem skærmbilleder etableret af 

adresseregisterprojektet, men også via tilgang fra fx BBR-klienten eller Matrikelklienten. Adresseregisteret 

leverer data og hændelser til Datafordeleren hvor adressedata udstilles for en række andre anvendere af 

adressedata. 11-09-2013 
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En oversigt over identificerede ajourføringsservices findes i kapitel 3. 

Alle øvrige integrationer beskrives i kapitel 4. Det drejer sig om: 

• De services som Adresseregisteret har brug for hos andre grunddataregistre – både udstillingsser-

vices via Datafordeleren og ajourføringsservices direkte i forhold til Grunddataregistret (fx CPR og 

DAGISYS). 

• Replikering af data, til BBR 1.6, indtil BBR version 2.0 idriftsættes. 

• Integration af hændelser – både dem Adresseregisteret udstiller til andre via Datafordeleren og 

dem som Adresseregisteret selv abonnerer på via Datafordeleren. 

• Dataleverance til Datafordeleren med data fra Adresseregisteret. 
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3. Adresseregister ajourføringsservices 
Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af de ajourføringsservices, som Adresseregisteret skal udstille, 

til brug for ajourføring af adressedata. De listede services er ikke komplette og det må forventes, at yderli-

gere vil blive afdækket i forbindelse med det videre arbejde med kravspecifikationen. 

3.1 Service Opdater adresse 

Denne service anvendes til at registrere og vedligeholde Adressens informationsindhold i Adresseregisteret.  

Nedenstående operationer er dem der er identificeret på nuværende tidspunkt, ud fra de i løsningsarkitek-

turens bilag C beskrevne processer. 

Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov 

afdækkes. 

 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Opret adresse Opretter adressen med tilhørende informationer i henhold til infor-

mationsmodellen; samt kobler adressen til en navngiven vej og et 

adgangspunkt. 

Opdater adresse Opdaterer adressens informationer i henhold til informationsmodel-

len, fx husnummer, etage eller koblinger til hhv. navngiven vej eller 

adgangspunkt. 

Opdater dørpunkt til 
adresse 

Anvendes til opdatering af dørpunktets placering eller øvrige infor-

mationer på objektet. 

Nedlæg adresse Hvis der ikke er registreret ophold på adressen i CPR og hvis der ikke 

er koblet enheder til adressen i BBR, så nedlægges adressen ved at 

ændre adressens tilstand til nedlagt. 

 

3.2 Service Opdater adgangspunkt 

Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om adgangspunkter og adgangspunktets relationer. 

Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov 

afdækkes. 

 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Opret adgangspunkt Anvendes når der skal oprettes et nyt adgangspunkt til anvendelse 

ved adressefastsættelse. Adgangspunktet knyttes til et vejpunkt på 

adgangsgivende vej. 

Opdater adgangspunkt Anvendes til opdatering af adgangspunktets placering eller øvrige 

informationer på objektet.  

Kobl adgangspunkt til 
FOT-vejmidte 

Anvendes til at koble adgangspunktet til adgangsgivende vejmidte, 

eller til forslag til foreløbig FOT-vejmidte/vejområde. 

Kobl adgangspunkt til 
bygning 

Anvendes til at koble adgangspunktet til den BBR-bygning som ad-

gangspunktet giver adgang til 

Opdater vejpunkt Anvendes til at justere placering af vejpunkt på FOT-vejmidte. 

Slet adgangspunkt Anvendes til at nedlægge et adgangspunkt inkl. tilhørende vejpunkt. 
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Operationen kan ikke udføres hvis der er koblet adresser til ad-

gangspunktet. 

 

3.3 Service Opdater sagsreference 

Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om sagsreferencer i forbindelse med adressefastsæt-

telse. 

Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov 

afdækkes. 

 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Opret sagsreference Anvendes til at oprette en sagsreference med tilhørende sagsrefe-

rencegenstande. 

Opdater sagsreference Anvendes til at opdaterer informationerne på en sagsreference. 

 

3.4 Service Opdater supplerende bynavn 

Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om supplerende bynavn i forbindelse med adresse-

fastsættelse. 

Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov 

afdækkes. 

 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Opdater supplerende by-
navn 

Anvendes til at opdatere supplerende bynavn. 

 

3.5 Service Opdater konfigurering 

Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om konfigurering af adresseregisteret til at under-

støtte forskellige behov i forbindelse med adressefastsættelse og Adressemyndighedens daglige arbejde. 

Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov 

afdækkes. 

 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Opdater sagsmaterialety-
pe 

Opdater indholdet der skal kunne dannes på baggrund af en sagsma-

terialetype. 

Opret adressebehovstype Anvendes til at oprette typer af adressebehov som Adresseregisteret 

skal kunne reagere på. 

Opret ekstern hændelses-
type 

Anvendes til at oprette typer af interne hændelser som Adresseregi-

steret skal kunne lytte på. 

Opret entydighedsregel Opretter regler vedrørende entydighed af vejnavne (fx 10 km radius 

regel). 

Opret intern hændelses-
type 

Anvendes til at oprette typer af interne hændelser som Adresseregi-

steret skal kunne lytte på. 

Opret lytning på ekstern 
hændelse 

Anvendes til at oprette lytning på en ekstern hændelse. 
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Opret reservationsregel Opretter regler der skal være gældende i forbindelse med reservati-

on af vejnavne (fx at et vejnavn kun kan være reserveret i to år). 

Opret sagsmaterialetype Opretter typer af sagsmateriale med specifikation af sagsmaterialets 

indhold. 

 

3.6 Service Opdater Reserveret vejnavn 

Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om reserverede vejnavne. 

Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov 

afdækkes. 

 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Opret reserveret vejnavn Reserverer et vejnavn indenfor en kommune. 

Opdater reserveret vej-
navn 

Opdaterer informationer på et reserveret vejnavn, fx ændring af 

stavemåde eller fornyelse af reservationen. 

Henlæg reserveret vej-
navn 

Anvendes hvis det reserverede vejnavn ikke skal bruges alligevel, 

hvorefter det reserverede vejnavn henlægges. 

 

3.7 Service Opdater navngiven vej 

Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om navngivne. 

Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov 

afdækkes. 

 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Opret navngiven vej Opretter en navngiven vej med relevante informationer afhængig af 

objektets tilstand. Kommune- og vejkode påsættes. 

Opdater navngiven vej Anvendes til at opdatere informationer om en navngiven vej, fx æn-

dre tilstand. 

Opdater reserveret hus-
nummerinterval 

Anvendes til at opdatere informationer om reserverede husnum-

merintervaller på en given kommunedel af navngiven vej. 
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4. Datafordeleren 

4.1 Leverancer til Datafordeleren 

Dette afsnit lister kort de data og hændelser som Adresseregisteret leverer til Datafordeleren, således at 

data og hændelser kan udstilles til grunddataanvendere. Services til udstilling etableres gennem projekt 

Adressetjenester. 

4.1.1 Adressedata til Datafordeleren 

Nedenstående liste beskriver de adressedata som Adresseregisteret registrerer og synkroniserer til Data-

fordeleren for at de der kan blive udstillet til anvendelse i andre systemer. Listen er ikke fyldestgørende og 

yderligere data forventes afdækket i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen. 

 

DATA BESKRIVELSE 

Navngiven vej inkl. kom-
munedel af navngiven vej 
(vejkode) 

Alle navngivne veje med informationer i henhold til informations-

modellen inkl. kommune-/vejkode (ved navngivne veje der krydser 

kommunegrænser vil der være flere kommune-/vejkoder) og reser-

verede husnummerintervaller.  

Adresse inkl. evt. dør-
punkt 

Alle adresser med tilhørende dørpunkter og relationer til navngiven 

vej, adgangspunkt og evt. bygning (hvis adressen er beliggende i 

anden bygning end udpeget af adgangspunktet) med informationer i 

henhold til informationsmodellen. 

Adgangspunkt inkl. vej-
punkt 

Alle adgangspunkter inkl. vejpunkt, med evt. relationer til hhv. byg-

ning, teknisk anlæg og supplerende bynavn med informationer i 

henhold til informationsmodellen. 

Supplerende bynavn Alle supplerende bynavne med relation til supplerende bynavnind-

deling og med informationer i henhold til informationsmodellen. 

Postnummer Alle postdistrikter med nummer og navn. 

 

4.1.2 Adressehændelser til Datafordeleren 

Nedenstående liste beskriver de hændelser som Adresseregisteret registrerer og sender til Datafordeleren 

for at de der kan blive udstillet til andre systemer der har behov for at reagere på hændelserne. Listen er 

ikke fyldestgørende og yderligere hændelser forventes afdækket i forbindelse med udarbejdelse af krav-

specifikationen. 

 

HÆNDELSE BESKRIVELSE 

Navngiven vej oprettet Når navngiven vej oprettes, registreres en hændelse som grundda-

taanvendere der abonnerer på nye navngivne veje kan reagere på 

oprettelsen. 

Navngiven vej ændret Når en navngiven vej ændres, registreres en hændelse, således at 

grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på den navngivne 

vej kan reagere på ændringen. 

Navngiven vej korrigeret Når en navngiven vej korrigeres, registreres en hændelse, således at 

grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på den navngivne 



Adresseregister – Løsningsarkitektur – Bilag A Servicebeskrivelser 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 - 12 af 16 -  MBBL-REF: 2013-1870 

 

vej kan reagere på korrektionen. 

Navngiven vej nedlagt Når en navngiven vej nedlægges, registreres en hændelse, således at 

grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på den navngivne 

vej kan reagere på nedlæggelsen. 

Kommunedel af navngiven 
vej oprettet 

Når kommunedelen af en navngiven vej oprettes, registreres en 

hændelse som grunddataanvendere der abonnerer på kommunede-

le af navngivne veje kan reagere på oprettelsen. 

Kommunedel af navngiven 
vej ændret 

Når kommunedelen af en navngiven vej ændres, registreres en 

hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hæn-

delser på kommunedelen af den navngivne vej kan reagere på æn-

dringen. 

Kommunedel af navngiven 
vej korrigeret 

Når kommunedelen af en navngiven vej korrigeres, registreres en 

hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hæn-

delser på kommunedelen af den navngivne vej kan reagere på kor-

rektionen. 

Kommunedel af navngiven 
vej nedlagt 

Når kommunedelen af en navngiven vej nedlægges, registreres en 

hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hæn-

delser på kommunedelen af den navngivne vej kan reagere på ned-

læggelsen. 

Adresse oprettet Når der oprettes en ny adresse, registreres en hændelse, således at 

grunddataanvendere der abonnerer på nye adresser kan reagere på 

hændelsen. 

Adresse ændret Når en adresse ændres, registreres en hændelse, således at grund-

dataanvendere der abonnerer på hændelser på adressen kan reage-

re på ændringen. 

Adresse korrigeret Når en adresse korrigeres, registreres en hændelse, således at 

grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på adressen kan 

reagere på korrektionen. 

Adresse nedlagt Når en adresse nedlægges, registreres en hændelse, således at 

grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på adressen kan 

reagere på nedlæggelsen. 

Adgangspunkt (inkl. vej-
punkt) oprettet 

Når der oprettes et adgangspunkt (inkl. vejpunkt), registreres en 

hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på nye 

adgangspunkter kan reagere på hændelsen. 

Adgangspunkt (inkl. vej-
punkt) ændret 

Når et adgangspunkt (inkl. vejpunkt) ændres, registreres en hændel-

se, således at grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på 

adgangspunktet kan reagere på ændringen. 

Adgangspunkt (inkl. vej-
punkt) korrigeret 

Når et adgangspunkt (inkl. vejpunkt) korrigeres, registreres en hæn-

delse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hændelser 

på adgangspunktet kan reagere på korrektionen. 

Adgangspunkt (inkl. vej-
punkt) nedlagt 

Når et adgangspunkt (inkl. vejpunkt) nedlægges, registreres en 

hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hæn-

delser på adgangspunktet kan reagere på nedlæggelsen af adgangs-

punktet inkl. tilhørende vejpunkt. 

Supplerende bynavn op-
rettet 

Når der oprettes et supplerende bynavn, registreres en hændelse, 

således at grunddataanvendere der abonnerer på nye supplerende 

bynavne kan reagere på hændelsen. 

Supplerende bynavn æn-
dret 

Når et supplerende bynavn ændres, registreres en hændelse, således 

des at grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på det 
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supplerende bynavn kan reagere på ændringen. 

Supplerende bynavn slet-
tet 

Når et supplerende bynavn slettes, registreres en hændelse, således 

at grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på det supple-

rende bynavn kan reagere på sletningen. 

Postnummer oprettet Når der oprettes et postnummer, registreres en hændelse, således 

at grunddataanvendere der abonnerer på nye postnumre kan reage-

re på hændelsen. 

Postnummer ændret Når et postnummer ændres, registreres en hændelse, således at 

grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på postnummeret 

kan reagere på ændringen. 

Postnummer slettet Når et postnummer slettes, registreres en hændelse, således at 

grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på postnummeret 

kan reagere på sletningen. 

 

4.2 Hændelser fra andre grunddatasystemer 

Nedenstående liste viser hændelser, som Adresseregisteret har behov for fra andre grunddatasystemer. 

Hændelserne forventes udstillet via Datafordeleren og er identificeret ud fra de optegnede processer. Yder-

ligere behov forventes afdækket i forbindelse med det videre arbejde. 

 

Grunddatasystem Hændelse 

Matrikel • Hændelse om at BFE er oprettet 

• Hændelse om at udstykning bortfalder 

• Hændelse om at udstykning er godkendt 

DAGISYS • Hændelse om ændringer i inddeling af supplerende bynavn 

(Skal det håndteres ifm. selve ændringsprocessen eller først når 

vi modtager hændelse?) 

• Hændelse om ændringer i Postnummerinddeling (herunder ga-

depostnumre) 

• Hændelse om ændringer i Sogneinddeling 

• Hændelse om ændringer i Afstemningsområdeinddeling 

• Hændelse om ændringer i Kommuneinddeling 

• Hændelse om ændringer i Menighedsrådsafstemningsområde 

BBR • Hændelse om forbedrede bygnings- /teknisk anlægs koordinater 

• Hændelse om projekteret bygning/teknisk anlæg 

• Hændelse om tilladelse til opførsel af bygning/teknisk anlæg 

• Hændelse om ny enhed 

• Hændelse om nedrivning af bygning/teknisk anlæg 

FOT • Hændelse om oprettelse af FOT-vejmidte 

• Hændelse om ændring af FOT-vejmidte 

• Hændelse om oprettelse af FOT-bygningskrop 

• Hændelse om ændring af FOT-bygningskrop 
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4.3 Services fra andre grunddatasystemer 

Nedenstående liste med services, som Adresseregisteret har behov for fra andre grunddatasystemer udstil-

let via Datafordeleren, er identificeret ud fra de optegnede processer. Yderligere behov forventes afdækket 

i forbindelse med det videre arbejde. 

 

Grunddatasystem Serviceoperation 

CPR • Vis antal ophold på adresse 

På baggrund af en given adresse (forespørgsel på UUID), skal an-

tallet af personer med ophold på adressen returneres. 

BBR • Vis adresseanvendelse 

Skal vise hvilke enheder der er knyttet til en given adresse (fore-

spørgsel på UUID). 

CVR • Vis adresseanvendelse 

Skal vise hvilke virksomheder/p-enheder der er knyttet til en gi-

ven adresse (forespørgsel på UUID). 

Ejerfortegnelsen • Vis ejere af adresse 

Skal på baggrund af en given adresse vise ejeroplysninger (via fo-

respørgsel på BFE-nr). 

Matriklen • Vis artskoder 
Vis artskoder for en given matrikel. 
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5. Øvrige integrationer 

5.1 Ajourføringsservices fra andre grunddatasystemer 

Nedenstående liste med ajourføringsservices, som Adresseregisteret har behov for fra andre grunddatasy-

stemer, er identificeret ud fra de optegnede processer. Yderligere behov forventes afdækket i forbindelse 

med det videre arbejde. 

 

Grunddatasystem Serviceoperation 

CPR • Lås adresse i CPR 

For at sikre konsistens skal det være muligt at lås CPRs kopi af 

adresser fra Adresseregisteret, således at der ikke kan registreres 

ophold på en adresse der er under nedlæggelse. 

Det forudsættes, at CPR efterfølgende håndterer nedlæggelsen i 

CPR, når adressen nedlægges i Adresseregisteret. 

DAGI • Opdater inddeling for supplerende bynavn 

Adressefastsættelse kan medføre, at inddeling for supplerende 

bynavn skal ændres. 

• Opret inddeling for supplerende bynavn 

Adressefastsættelse kan medføre at der skal oprettes et nyt sup-

plerende bynavn. 

BBR • Kobl enhed til adresse 

Skal koble en enhed til en given adresse. 
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