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Indledning 

Projektets anledning og baggrund 

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er der under fokusområdet ”fælles 
grunddata for alle myndigheder” formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendoms- 
og bygningsdata samt adressedata:  

• Initiativ 10.2a ”Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata”, samt  

• Initiativ 10.2b om ”Genbrug af adressedata”.  

Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under sidstnævnte initiativ. 
Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til 
genbrug af adressedata i øvrigt inkl. tilhørende systemunderstøttelse. ”I øvrigt” skal ses i 
sammenhæng med de øvrige procesanalyser for personområdet hhv. virksomhedsområdet. 
Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business 
casen: 

Dokumentet vil sammen med dokumentet ” Udkast til gevinster og forudsætninger ift. AP4 
Genbrug af adresser i øvrigt” udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 – Kvalificering af 
business case”. 

Proces 

Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra primo november til 
primo december. I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 

 1. workshop afholdt den 15.november 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Afklaring af de nuværende processer inkl. nuværende systemunderstøttelse. 
Deltagere: KL, Beredskabsstyrelsen, Herning Kommune, Rejseplanen samt Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 

 2. workshop afholdt den 21. november 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Afklaring af fremtidige processer. 
Deltagere: KL, Beredskabsstyrelsen, Herning Kommune, Rejseplanen samt Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 

 

Der er endvidere gennemført telefoninterview med Herning kommune vedr. beredskab 
(brandsynsobjekter, udrykning og automatisk brandmeldeudstyr) samt renovation. 
Efterfølgende har der været holdt et møde med Rigspolitiet. 

Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand & Donslund samt nogle 
koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

Metode 

Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor 
effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne er grupperet i 4 arbejdspakker. 

De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante 
parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model:  
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I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende system-
understøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). 
Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende 
systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop.  
På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. 

Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet ”Metode Spor 1 - Genbrug af data”. 

Læsevejledning 

Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: 

4.1 – Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse 
4.112 – Behandling af alarm på 112 alarmcentral (variant af 4.1) 
4.2 – Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse 
4.3 – Tilsyns- eller logistikopgaver 
4.4 – Finde vej vha. vejnavn og adresse 

 
Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende 
og fremtidig situation inkl. tilhørende systemunderstøttelse.  
 
De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret (”1.1.1”, ”1.1.2” etc.). Disse 
numre anvendes som referencer i dokumentet ”Udkast til gevinster og forudsætninger ift. 
Arbejdspakke 4 ift Genbrug af adressedata i øvrigt”. 
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Principper for genbrug af adresser i 
øvrigt 
 
De fremtidige processer i denne arbejdspakke bygger på følgende principper: 

 Adresser anvendes i mange offentlige og private forretningsprocesser som en fælles 
reference, der gør det muligt at identificere og stedfæste en oplysning og knytte den til 
informationer fra andre kilder.  

 BBRs adressedata er allerede udpeget som autoritative data, og det skal derfor være 
muligt at adresserne inklusive de tilhørende geoobjekter (adressepunkter med kobling 
til vejnettet) kan genbruges effektivt i varetagelsen af offentlige opgaver. Denne 
mulighed for at modernisere adressehåndteringen adresser kan udnyttes af den enkelte 
myndighed/serviceudbyder, når det besluttes at omlægge systemerne 

 For at sikre et konsekvent genbrug af de autoritative adressedata, skal BBR’s adresser i 
fornødent omfang suppleres med adresser, der er i faktisk brug og i øvrigt overholder 
regler og standarder for adresser, herunder om entydighed  

 De autoritative adressedata skal stilles til rådighed gennem den fællesoffentlige data-
fordeler ved hjælp af services og standardiserede udtræk, således at myndigheder og 
virksomheder kan anvende dem i ”næsten realtid” (bedre ”time to market”) 

 Geoobjekterne er i deres natur egnede til at effektivisere og automatisere processer jf. 
Referencearkitekturen for Stedbestemt information   

 Alle myndigheder der benytter adresser ”i øvrigt” bør genbruge adressedata på 
modenhedsniveau fem (N5) som vist i figuren nedenfor, idet dette niveau bedst muligt 
vil eliminere behovet for at myndigheden selv skal udføre adressetekniske aktiviteter. 

 En virksomhed eller en myndighed bør aldrig genindtaste adresser, som det offentlige 
allerede har. Når en virksomhed eller en myndighed skal angive en adresse, skal denne 
ikke indtastes ”fra bunden” men udvælges blandt de autoritative adresser i BBR. 

 En virksomhed eller en myndighed skal på en enkel og fyldestgørende måde kunne 
meddele fejl og mangler i vejnavne eller adresser til adressemyndigheden i kommunen 

 Anvendelse og genbrug af adresser ”i øvrigt” skal tænkes sammen og dermed anvendes i 
samspil med andre relevante typer af stedangivelser fx stednavne, kilometerpæle langs 
lande og- motorveje (kantpæle), strandpostnumre mv. 
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Figur 1. Modenhedsniveauer for behandling af adresser. 
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Proces 4.1 – Indberetning, registrering og 
sagsbehandling der vedrører en adresse 
Denne proces er relevant for alle myndigheder der har opgaver hvor der modtages 
indberetninger, registreringer eller ansøgninger. Opgaverne kan være outsourcet til en 
serviceudbyder fx et trafikselskab. 
 
Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke 
er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. disse 
opgaver. Derfor har den generiske proces nedenfor vægt på selve adressehåndteringen. 
 
Til belysning af processen blev der på workshoppen og i den mellemliggende periode set på 
beredskabsrapporter (i ODIN systemet hos Beredskabsstyrelsen), alarmrespons hos det lokale 
beredskab, bestilling af service fx Flextrafik hos et trafikselskab, ”giv et praj” løsninger fx om 
melding af huller i cykelstien og rotter til kommunen eller fejl på gadebelysning til 
belysningsselskabet. 
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Nuværende proces 

 

Figur 2. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse – nuværende 
proces. 

 

Frekvens: Som eksempel har Region Sjælland via Movia 30.000 ”siddende kørsler” per 
måned. Disse bestilles typisk telefonisk eller via nettet. 
Beredskabsstyrelsen modtager 40.000 indberetninger årligt med meldings- og 
skadesadresser fra de lokale beredskaber til central analyse og opfølgning. 

 
Myndigheden (eller serviceudbyder fx trafikselskab) modtager besked fra borger, virksomhed 
eller anden myndighed. 
 
4.1.1 Opret indberetning/registrering/ansøgning 
Til brug for myndighedens opgaver registreres de modtagne oplysninger om 
indberetningen/registreringen/ansøgningen. Evt. registreres anden stedangivelse, supplerende 
x,y-koordinater eller blot fri tekst. I nogle situationer er der type på stedangivelsen fx en 
kantpæl på motorvejen, en strandpost med et nummer eller et stednavn. 
 I denne analyse fokuseres selvsagt på adresseanvendelsen, men det identificerede behov for 
andre stedangivelser og genbrug heraf skal bemærkes som et yderligere forbedringspotentiale 
bl.a. i initiativ 10.1, hvor også EBST indgår for at sikre overensstemmelse med 10.2b. 
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4.1.2 Registrér og tilknyt sagsspecifik adresse 
Er der behov for at registrere en adresse, som er en anden en den, der hører til 
personen/virksomheden ud fra CPR/CVR gøres det i denne delproces. Der kan fx være tale om 
destination for en kørsel, eller registrering af en observation ud for eller nær ved en adresse. I 
nogle opgaver er der eksempler på supplerende fri tekst for at angive hvordan sagen forholder 
sig til den pågældende adresse. Adresserne registreres typisk i den modtagne kvalitet N2 eller 
lavere. Der er også set eksempler på N3 og N4. 
 
4.1.3 Foretag myndighedsspecifik behandling af indberetning/registrering/ansøgning 
Myndigheden foretager relevante registreringer og beslutninger forårsaget af henvendelsen. 
Det kunne fx være at beslutte hvordan der skal reageres på en alarm, om der skal sendes 
besked til en anden afdeling om at udbedre en skade, eller det kan være en ren analytisk 
behandling af de modtagne oplysninger mhp. at kunne varetage myndighedens opgaver. Fx 
samler Beredskabsstyrelsen alle alarmer, der vedrører beredskaberne, i et system (ODIN) mhp. 
forebyggelse, kontrol og dimensionering. Der er knyttet op til to adresser til hver indberetning, 
hhv. Meldingsadressen og Skadestedsadressen hvis forskellig fra meldingsadressen. I den 
nuværende ODIN løsning er det for de to ovennævnte adresser muligt at angive "anden 
stedangivelse" enten som fritekst for ”skadested uden offentlig adresse” eller ved udpegning 
på kort. 
Adresser og/eller andre stedangivelser udgør i alle opgaver i dette procesmønster en vigtig del 
af de modtagne data. N0-N3 adresser er selvsagt ikke optimale for disse opgaver. 
 
 
De følgende delprocesser er taget med for at illustrere de støtteaktiviteter der skal udføres for 
at få ovenstående delprocesser til at fungere. 
 
4.1.4 Supplér kopi med nye vejnavne (Evt.) 
Myndigheden vælger nogle gange selv at supplere vejnavnene i sin egen adressesamling ud fra 
de tidlige oplysninger på den digitale opsalgstavle. Fordelen herved er at der kan findes vej 
eller registreres hændelser/sager ved vejen eller N0-N2 adresser på vejen. Det er typisk for 
opgaver som udføres ifm. nye bebyggelser/nyudstykninger og hvor tidlig registrering er 
nødvendig. 
 
4.1.5 Vedligehold ”kaldenavne” / ”kendte adresser” (Evt.) 
Myndigheden vedligeholder en fortegnelse over kaldenavne eller kendte adresser, sådan at 
det er lettere og hurtigere for en slutbruger at betjene sig eller for den interne medarbejder at 
registrere en modtaget henvendelse. FX er der i onlineløsningen for Flextrafik i Movia et større 
register af apoteker og mange andre hyppigt anvendte adresser. 
 
4.1.6 Geokodning og kobling til vejnet (Evt.) 
Myndigheden geokoder nogen gange adresserne ud fra egen/købt kilde enten ad-hoc eller for 
hele adressesamlingen, eksempelvis ifm. Rigspolitiets GIS. Fordelen ved at geokode adressen 
er at den kan vises på kort i interne eller selvbetjeningsløsninger. Afhængig af opgaven kan det 
også være formålstjenligt at koble adressen til vejnettet. Selv adresser der skaffes fra CPR/CVR 
er kun på N3, og derfor uden geokodning. 
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4.1.7 Korrigér sagsspecifik adresse ”hvis forkert” 
Hvis myndigheden undervejs i forløbet eller senere opdager at adressen ikke er valid, da den 
jo typisk kun er N3, er det i nogle opgaver relevant at korrigere fejlen. Det afhænger typisk af 
hvor tit adressen benyttes i efterfølgende opgaver. 
 
4.1.8 Vedligehold sagsspecifik adresse (Evt.) 
Hvis det er relevant for opgaven vedligeholder myndigheden de modtagne adresser, fx hvis en 
bestilt kørsel skal rettes til en anden destination. Her er der som ved den første registrering 
ofte tale om N3 adresser eller lavere. Der skal i dag også tages hånd om adressetekniske 
ændringer. 
 
4.1.9 Vedligehold kopiadresser ift BBR (Evt.) 
Myndigheden kan vælge at have sin egen adressesamling som en kopi fra BBR og periodisk 
vedligeholde denne, fx hos Beredskabsstyrelsen, Rejseplanen og Rigspolitiet. Det er også 
muligt at korrigere registrerede adresser på sager, hvis det er relevant for opgaven. For 
Beredskabsstyrelsen retter man ikke i meldingsadressen, men til analyser kunne det være 
relevant at opdatere den faktiske skadesadresse, sådan at man historisk kan følge udviklingen. 
Der er dog begrænsninger for hvor godt det kan gøres på N4 pga. ændring i kommunekoder 
eller vejkoder. I mange opgaver foregår alt adressevedligehold kun på de enkelte objekter i 
4.1.5 og 4.1.8 

Fremtidig proces 

 

Figur 3. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse – fremtidig 
proces. 
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Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. 
De ændrede og de nye beskrives nedenfor. 

Udgår: 4.1.4 Supplér kopi med nye vejnavne (Evt.) 
Udgår som en separat proces, og kan mere effektivt integreres i 4.1.9 

4.1.6 Geokodning og kobling til vejnet (Evt.) 
Udgår da adresserne er på N5 fra begyndelsen 

4.1.7 Korrigér sagsspecifik adresse ”hvis forkert” 
Udgår da adresser som er N5 valide. Er der registret en fejlagtigt (men 
valid) adresse rettes det fortsat i 4.1.8 

Ændres: 4.1.2  Registrér og tilknyt sagsspecifik adresse 

4.1.5 Vedligehold ”kaldenavne” / ”Kendte adresser” (Evt.) 

4.1.8 Vedligehold sagsspecifik adresse (Evt.) 

4.1.9 Vedligehold kopiadresser ift. BBR (Evt.) 

Tilføjes: ---  

 
 
Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. 
 
4.1.2 Registrér og tilknyt sagsspecifik adresse 
Registreringen skal adresseteknisk blot have en UUID. 
 
4.1.5 Vedligehold ”kaldenavne” / ”kendte adresser” (Evt.) 
Denne vedligeholdelse vil stadig foregå når der er behov, men den kan gøres lettere rent 
adresseteknisk ved at koble kaldenavne til N5 adresser. For visse typer kaldenavne/kendte 
adresser kan der med fordel kobles til virksomheders og P-enheders adresser, sådan at 
vedligehold sikres den vej, hvis en virksomhed flytter. 
 
4.1.8 Vedligehold sagsspecifik adresse (Evt.) 
Samme adressetekniske ændring er mulig som i 4.1.2. Ved at abonnere på hændelser fra 
datafordeleren kan dette gøres mere automatisk for adressetekniske ændringer. 
 
4.1.9 Vedligehold kopiadresser ift BBR (Evt.) 
Myndigheden kan fortsat vælge af at have en fuldt synkroniseret kopi. Der kan drages fordel af 
standardiserede metoder for at holde den ved lige. Og med N5 adresser kan det gøres mere 
effektivt. Ligesom nye autoritative vejnavne og adresser vil kunne bringes i anvendelse 
tidligere. 
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Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 4. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse – nuværende 
systemunderstøttelse. 

 
As-Is systemunderstøttelse: 

 ”De med grå” markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for 
scope bortset fra Geokodningsfunktionaliteten 

 Den fælles digitale opslagstavle indeholder oplysning om nye og ændrede vejnavne. 
Den bliver vedligehold af KMS på vegne af EBST på baggrund af mail fra kommunerne 

 OIS distribution af adresser fra BBR 
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Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 5. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse – fremtidig 
systemunderstøttelse. 

 
To-Be systemunderstøttelse 
Se beskrivelse under ”Totaloversigt over infrastrukturforbedringer” i infrastrukturarbejdspakke 
AP 5: 

 ”Adressevælger-komponent” sikrer N5 adresser. 
Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser 

 Hvis data sendes elektronisk fra en anden myndighed vil flere af disse også komme på 
N5 

 BBR (Adr)-fejlmelde-klient benyttes i selvbetjeningsløsninger og evt. ifm. interne 
klienter, hvor ikke-digital henvendelser oprettes 

 Myndighedens egne systemer anvender Datafordeleren for Adresser som datakilde 

 Og evt. services fra CPR og CVR, som også anvender N5 adresser. 
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Proces 4.112 – Behandling af alarm på 
112 alarmcentral 
Denne proces er en variant af proces 4.1. For alarmcentralerne er korrekte og opdaterede 
adressedata af vital interesse. 
 
Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve alarmcentralopgaven, som derfor ikke er 
detaljeret særligt i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata. 

Nuværende proces 

 

Figur 6. Behandling af alarm på 112 alarmcentral – nuværende proces. 

 

Frekvens: Fra tidligere undersøgelser i EBST: ”I 2005 registrerede Alarm 112 
sekretariatet 431.437 henvendelser, som førte til 147.830 assistancer med 
ambulance. 1.900 af disse havde mål ved en flertydig adresse, svarende til 5 
udrykninger pr. dag”. 

 
Alarmcentralen modtager alarmmelding fra en anmelder telefonisk fra fastnet eller mobil 
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4.1.10 Opret og kategorisér alarmmeldingen 
Alarmcentralen opretter og kategoriserer alarmen ud fra de modtagne oplysninger og 
dialogen med anmelderen. 
 
4.1.11 Registrér og tilknyt meldingsadresse 
Adressen registreres som den meldes, men alarmcentralens adressefortegnelse benyttes (N4 
adresser). Oplysninger hentes til en start automatisk fra fastnettet (abonnentens adresse) eller 
mobilnettet (x,y koordinater med markering af en sikkerhedsradius). Alarmen kan også 
vedrøre en situation ”nær ved” en N4-adresse. Der kan suppleres med fri tekst, og der kan 
også være tale om en anden type stedangivelse som en kantpæl på en motorvej eller landevej, 
et stednavn eller et strandpostnummer. Evt. angives kun fri tekst eller en x,y koordinat, men 
der er ikke optimalt. 
 
4.1.12 Visitér og foretag videremelding til relevante beredskab(er) 
Ud fra meldingen visiterer Alarmcentralen alarmen og der foretages melding videre til en eller 
flere beredskaber. De registrerede oplysninger inkl. adresse og anden stedangivelse sendes 
med elektronisk, og der modtages en kvittering for modtagelsen. 
Det modtagende beredskab vil reagere på hændelsen som angivet i grundmønster 4.1 med 
modtagelse af en alarm med en N4 adresse. 
 
4.1.13 Supplér meldingsoplysninger (Evt.) 
Alarmcentralen eftersender evt. supplerende oplysninger, som måtte fremkomme i den videre 
dialog med anmelderen. Det er ikke adresserelevant som sådan. 
 
 
 
De følgende delprocesser er taget med for at illustrere de støtteaktiviteter der skal udføres for 
at få ovenstående delprocesser til at fungere. 
 
4.1.14 Supplér kopi med nye vejnavne 
Svarer til 4.1.4. Her er det dog ikke eventuelt, men en nødvendighed supplering. Fx har 112 
sekretariatet og regionernes vagtcentraler outsourcet denne opgave (sammen med de øvrige 
delprocesser nedenfor). 
 
4.1.15 Supplér kopi med nye adresser og geokod 
Alarmcentralen har udover nye vejnavne i 4.1.14 brug for at have hurtigt opdaterede 
oplysninger om nye adresser, hvortil der kan være behov for fx udrykning. Adressefortegnelsen 
opdateres typisk på baggrund af mail fra kommunen. De nye adresser geokodes i kopien ud fra 
de modtagne oplysninger. 
Bemærk at geokodningen fra grundmønsteret 4.1 er ikke er taget med som en støtteproces 
her, da det ikke handler om selve udrykningen. 
 
4.1.16 Vedligehold ”kaldenavne” og andre stedangivelser 
Svarer til 4.1.5 for ofte anvendte lokaliteter, men skal også håndtere vedligehold af fx 
kilometerpæle, stednavne, strandposter fra relevante kilder. Det forventes at initiativ 10.1 ser 
på nogle af disse grunddata og processer herfor. 
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4.1.17 Vedligehold kopiadresser ift BBR 
Svarende til 4.1.9 i grundmønstret. Ajourføringen er mere tidskritisk, og den kompliceres af det 
vedligehold, der er sket af adresser i 4.1.15 siden sidste ajourføring fra BBR (via OIS). 
 
4.1.18  Kvalitetskontrol af kopiadresser 
Pga. de høje krav til kvalitet af adressedata på alarmcentralen bruges en del ressourcer på at 
konsistenschecke og dobbeltchecke ændringer typisk ifm. 4.1.15, 4.1.16 og 4.1.17. 

Fremtidig proces 

 

Figur 7. Behandling af alarm på 112 alarmcentral – fremtidig proces. 

Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. 
De ændrede og de nye beskrives nedenfor. 

Udgår: 4.1.14 Supplér kopi med nye vejnavne 
Udgår som en separat proces, og kan mere effektivt integreres i 4.1.17 

4.1.6 Supplér kopi med nye adresser og geokod 
Udgår som separat proces og kan effektivt integreres i 4.1.17. Separat 
geokodning er ikke nødvendig, da adresserne er på N5 fra BBR 

Ændres: 4.1.11  Registrér og tilknyt meldingsadresse 

4.1.12 Visitér og foretag videremelding til relevante beredskab(er) 

4.1.17 Vedligehold kopiadresser ift. BBR 
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4.1.18 Kvalitetskontrol af kopiadresser 

Tilføjes: ---  

 
 
Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. 
 
4.1.11 Registrér og tilknyt meldingsadresse 
Registreringen skal adresseteknisk blot have en UUID (N5). 
 
4.1.12 Visitér og foretag videremelding til relevante beredskab(er) 
Denne proces kan forbedre fra at benytte N3 adresser til N5 adresser. 
 
4.1.17 Vedligehold kopiadresser ift BBR 
Som i grundmønstrets 4.1.9 kan der drages fordel af standardiserede metoder for at holde 
kopien ved lige. Og med N5 adresser kan det gøres mere effektivt. Ligesom nye autoritative 
vejnavne og adresser vil kunne bringes i anvendelse så snart de er fastlagt af 
adressemyndigheden. 
 
4.1.18 Kvalitetskontrol af kopiadresser 
Denne kan med N5 adresser i 4.1.17 simplificeres og delvist udgå. 
 

Systemunderstøttelse 

 
Bortset fra dedikerede systemer er den nuværende og fremtidige systemunderstøttelse ikke 
væsensforskellige fra grundmønstret i 4.1. 
 
Gevinsterne kan identificeres ud fra den forbedrede proces. 
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Proces 4.2 – Administrative opgaver der 
vedrører genstande der identificeres med 
en adresse 
Denne proces er relevant for alle myndigheder der har opgaver hvor genstande identificeres 
med en adresse fx ”nær ved” eller ”ud for”. 
 
Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke 
er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. disse 
opgaver. Derfor har den generiske proces nedenfor vægt på selve adressehåndteringen. 
 
Til belysning af processen blev der på workshoppen og i den mellemliggende periode set på 
dagrenovation, containere på lokale genbrugsstationer fx til flasker, automatisk 
brandmeldeudstyr, visse brandsynsobjekter, brandhaner, nøgler til steder, nøglecylinderbokse 
til at få adgang fx til ældrebeboelse. 
 

Nuværende proces 

 

Figur 8. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse – 
nuværende proces. 
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Frekvens: Til eksempler har Herning kommune 700 brandsynsobjekter der 
vedligeholdes. Der holdes styr på godt 57 000 affaldscontainere med etiketter. 
 

 
 
Myndigheden har (typisk i som konsekvens af fx indkøb eller indgåede aftaler) behov for at 
registrere en ny genstand og dens placering. 
 
4.2.1 Opret ny genstand 
Til brug for myndighedens opgaver registreres den nye genstand med grundoplysninger. 
Afhængig af genstanden kan der i næste trin være behov for en egen stedangivelse. Hvis ikke, 
registreres i denne proces typisk et tilhørsforhold via et CPR-nummer, CVR-nummer, P-enhed, 
eller et bygningsnummer, hvorfor der som sådan ikke er brug for at registrere en separat 
adresse. Men uden samordnede og kontrolleret genbrug af adresser registreres alligevel oftest 
en adressekopi, som vedligeholdes på genstanden. Typisk på N3 eller mindre. 
 
4.2.2 Registrér genstandsspecifik adresse 
Er der behov for at registrere en adresse for genstanden, som er en anden end den, der hører 
til personen/virksomheden/bygningen gøres det i denne aktivitet. Der kan fx være tale om 
registrering af en flaskegenbrugscontainer ud for eller nærved en adresse eller 
brandmeldeudstyr. Adresserne registreres typisk i N2 eller N3, men der er ofte tale om 
separate, ikke-integrerede registreringer. I Herning Kommune indtastes adresser for 
automatisk brandmeldeudstyr hos virksomheder og institutioner. For fx Sygehuset i Herning 
bliver man nødt til at bruge hovedadressen, da det er den eneste officielle adresse. Den 
resterende mere præcise stedangivelse må klares i fri tekst. Grunddataforbedringerne i 
arbejdspakke ”2.5” ser bl.a. på denne problematik for hospitaler og andre store institutioner. 
 
4.2.3 Registrér anden stedfæstelse for genstanden fx x,y koordinater 
Myndigheden registrerer placeringen af genstanden med en anden type stedangivelse end 
adresser. Der kan være tale om koordinater eller specielle data efter formålet måske relativt til 
en anden kendt stedfæstelse. Det ligger uden for scope af 10.2b at forbedre sådanne, men det 
skal evt. tænkes ind i strategien som helhed. 
 
4.2.4 Mærk genstanden (Evt.) 
Myndigheden vælger nogle gange at mærke genstanden for at lette de daglige processer. Fx 
får en affaldscontainer i Herning kommune både en chip, x,y koordinater (ved at blive indført) 
og en mærkat, der både har stregkode og en læsbar adressebetegnelse, for den adresse som 
containeren er knyttet til eller tæt på. 
 
4.2.5 Udfør opgaver for ny genstand 
Myndigheden foretager relevante opgaver delvist ved at benytte den tilknyttede adresse. 
 
 
 
De følgende delprocesser er taget med for at illustrere de støtteaktiviteter der skal udføres for 
at få ovenstående delprocesser til at fungere. 
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4.2.6 Geokodning og kobling til vejnet (Evt.) 
Myndigheden geokoder nogen gange adresserne ud fra egen/købt kilde enten ad-hoc eller en 
hel adressesamling fx renovation. Fordelen ved at geokode adressen er at den kan vises på 
kort i interne eller selvbetjeningsløsninger. Afhængig af opgaven kan det også være 
formålstjenligt at koble adressen til vejnettet. 
 
4.2.7 Korrigér genstandsspecifik adresse ”hvis forkert” 
Hvis myndigheden undervejs i forløbet eller senere opdager at adressen ikke er valid, er det i 
typisk relevant at korrigere fejlen. Det vil typisk udløse at 4.2.11 skal udføres ”ved lejlighed”. 
 
4.2.8 Vedligehold genstandsspecifik adresse 
Myndigheden vedligeholder genstandens adresse, fx hvis den flyttes. Her er der som ved den 
første registrering ofte tale om N3 adresser eller lavere. 
 
4.2.9 Vedligehold anden type stedfæstelse 
Myndigheden vedligeholder anden stedfæstelse for genstanden, fx hvis den flyttes eller der 
kan foretages en mere præcis eller relativ registrering. 
 
4.2.10 Vedligehold kopiadresser ift. BBR 
Myndigheden kan vælge at have sin egen adressesamling som en kopi fra BBR og periodisk 
vedligeholde denne. Det er ikke så typisk som i mønster 4.1, men kan være tale om adresser 
som oprindeligt er kopieret fra fx CPR eller CVR ifm. oprettelse af genstanden. I mange opgaver 
foregår alt adressevedligehold således kun på de enkelte objekter i 4.2.8. 
Herning kommune nævnte at man i dag kun ”tør” foretage opdatering i en manuel proces, 
men at det var klart ønskeligt med en sikker automatik. 
 
4.2.11 Vedligehold mærkning (Evt.) 
Myndigheden kan vælge at vedligeholde mærkning af genstanden når den flyttes, når 
mærkningen er beskadiget eller når adressebetegnelsen ændres. 
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Fremtidig proces 

 

Figur 9. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse – 
fremtidig proces. 

 

Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. 
De ændrede og de nye beskrives nedenfor. 

Udgår: 4.2.6 Geokodning og kobling til vejnet 
Udgår da adresserne er på N5 fra begyndelsen 

4.2.7 Korrigér genstandsspecifik adresse ”hvis forkert” 
Udgår da adresser som er N5 valide. Er der registret en fejlagtigt (men 
valid) adresse rettes det fortsat i 4.2.8 

4.2.12 Vedligehold adresser ift. BBR 
Udgår da adresser som er N5 valide og adresser vedligeholdes gennem 
services fra datafordeleren fra BBR, CVR, CPR etc. 

Ændres: 4.2.2  Registrér genstandsspecifik adresse 

4.2.4 Mærk genstanden (Evt.) 

4.2.8 Vedligehold genstandsspecifik adresse  

4.2.11 Vedligehold mærkning (Evt.) 

Tilføjes: ---  

 
 
Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. 
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4.2.2 Registrér genstandsspecifik adresse 
Registreringen skal adresseteknisk blot have en UUID. 
 
4.2.4 Mærk genstanden (Evt.) 
Denne ændres kun ved at der kan drages nytte af en standardiseret måde at præsentere N5 
adresser på. 
 
4.2.8 Vedligehold genstandsspecifik adresse 
Samme adressetekniske ændring er mulig som i 4.2.2. Ved at abonnere på hændelser fra 
datafordeleren kan dette gøres mere automatisk for adressetekniske ændringer. 
 
4.2.11 Vedligehold mærkning (Evt.) 
Som 4.2.4. 
 
 

Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse  

 

Figur 10. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse – 
nuværende systemunderstøttelse. 
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As-Is systemunderstøttelse: 

 ”De med grå” markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for 
scope bortset fra Geokodningsfunktionaliteten og kobling til vejnet 

 OIS distribution af adresser fra BBR 

Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 11. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse – 
fremtidig systemunderstøttelse. 

 
To-Be systemunderstøttelse 
Se beskrivelse under ”Totaloversigt over infrastrukturforbedringer” i infrastrukturarbejdspakke 
AP 5: 

 ”Adressevælger-komponent” sikrer N5 adresser ifm. interne klienter. 
Bagved benyttes Datafordeleren for Adresser 

 BBR (Adr)-fejlmelde-klient benyttes ifm. interne klienter 

 Og evt. services fra CPR og CVR, som også anvender N5 adresser. 
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Proces 4.3 – Tilsyns- eller logistikopgaver 
Denne proces er relevant for alle myndigheder der har ”udkørende” opgaver. Opgaverne kan 
være outsourcet, men det ændrer ikke processen og potentialet i initiativet som sådan. 
De adresser der skal køres til er registreret som en del af myndighedens eller 
serviceudbyderens data i de andre processer, der er analyseret i arbejdspakke 2 for 
erhvervsområdet, i arbejdspakke 3 for personområdet og i denne arbejdspakke i form af 
proces 4.1 og 4.2. Initiativet giver mulighed for at alle disse registreringer benytter adresser på 
N5. 
 
Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve myndighedsopgaverne, som derfor slet ikke 
er detaljeret i denne analyse. Der er fokus på en effektiv genbrug af adressedata ifm. 
planlægning og kørsel. 
 
Til belysning af processen blev der på workshoppen og i den mellemliggende periode set på 
dagrenovation og brandsynsobjekter, men mange flere kommunale og statslige opgaver er 
relevante for dette mønster fx hjemmepleje, hjemmehjælp, madudbringning, græsslåning, 
tilsyn med brandhaner og andre anlæg og fødevaretilsyn. 
 

Nuværende proces 

 

Figur 12. Tilsyns- eller logistikopgaver – nuværende proces. 
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Frekvens: Mange kommunale opgaver er daglige så som dagrenovation, hjemmepleje, 
dagpleje… 
Andre opgaver er periodiske fx har Herning Kommune 700 brandsynsobjekter, 
der skal beses periodisk. 
Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet udfører mange tilsyn dagligt (se 
arbejdspakke 2) 
 

 
Processen starter ved at det er tid for myndigheden til at udføre tilsynet/logistikopgaven. 
 
4.3.1 Find relevant(e) sag(er) / objekt(er) / genstand(e) 
På baggrund af opgavens registreringer udsøges de relevante sager, objekter eller genstande 
på basis af gældende forretningsregler så som terminer og frister. Der kan også være tale om 
en daglig planlægning, eller kun i forbindelse med ændringer af hvad der skal synes/besøges. 
 
4.3.2 Find tilhørende adresse(r)/stedfæstelse(r) 
For hver sag, objekt eller genstand fremfindes den relevante stedfæstelse, ofte i form af en 
adresse, eller i nærhed af en adresse, eller anden stedfæstelse fra de registrerede data. 
 
4.3.3 Planlæg rute (Evt.) 
Kørselsplanlægning foretages på baggrund af geodata fra 4.3.2 og ud fra andre parameter der 
har betydning for planlægningen fx tilgængelige ressourcer og varigheden af hvert tilsyn/ 
besøg. Adresserne er geokodet som beskrevet i de andre processer. 
 
4.3.4 Kør til destination 
Kørslen til næste destination jf. planlægning af rute, og evt. ændringer undervejs. Brugen af 
GPS er illustreret i proces 4.4. og detaljeres ikke her. 
 
4.3.5 Udfør selve opgaven på stedet 
Når medarbejderen er nået frem udføres den pågældende opgave. 
 
4.3.6 Meld adressefejl vedr. sag/genstand 
Under planlægning eller kørsel kan der opdages adressefejl vedr. den eller det der skal 
synes/besøges. I denne proces kan der i første omgang meldes tilbage til hvor registreringerne 
er foretages i den relevante proces i arbejdspakke 2, arbejdspakke 3 eller proces 4.1 eller 4.2. 
I disse processer meldes der videre til adressemyndigheden i kommunen, hvis fejlen vedrører 
selve adressen. 
 

Fremtidig proces 

Den fremtidige proces er ikke væsensforskellig fra den nuværende bortset fra at N5 adresser 
kommer fra de processer, der skaber de data, som denne proces skal agere på. Se derfor 
figuren ovenfor. 
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Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. 
De ændrede og de nye beskrives nedenfor. 

Udgår: --  

Ændres: 4.3.3  Planlæg rute (Evt.) 

4.3.4 Kør til destination 

Tilføjes: ---  

 
 
Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. 
 
4.3.3 Planlæg rute (Evt.) 
Kørselplanlægning kan forbedres ved brug af N5 adresser som er koblet til vejnettet. 
 
4.3.4 Kør til destination 
Selve kørslen kan forbedres ved brug af opdaterede GPS-løsninger der benytter komplette og 
opdaterede N5 adresser. Dette er beskrevet i detaljer i proces 4.4 
 

Systemunderstøttelse 

Systemunderstøttelsen er, generisk set, enkel og repræsenteret på punktform nedenfor. Den 
følger samme mønster som de forrige. 

Nuværende systemunderstøttelse  

 
As-Is systemunderstøttelse: 

 Der benyttes de samme systemer som i beskrevet i de processer hvor data registreres 

 Evt. kombineret med dedikerede logistik/ruteplanlægningsmoduler 

Fremtidig systemunderstøttelse 

 
To-Be systemunderstøttelse 

 Systemerne og de dedikerede logistik/ruteplanlægningsmoduler får mulighed for at 
bruge adresser på N5. Netop derfor kan selv logistikopgaven forbedres. 
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Proces 4.4 – Finde vej vha. vejnavn og 
adresse 
Denne proces er relevant for alle myndigheder der udbyder services der hjælper personer med 
at finde vej. Der kan være tale om privat brug, erhvervsmæssigt brug eller fx når en patient 
skal finde vej til et hospital. 
Som deltager i projektet er Rejseplanen det primære eksempel for at planlægge rejsen med 
offentlig transport, men mønsteret dækker også den outsourcede opgave for 112 (Folia) og de 
lokale beredskabers løsninger. I det videre perspektiv dækker mønstret også private GPS 
leverandører/serviceudbydere Dette er nærmere dokumenteret i Interessantanalysen i NOVA 
projektet. 

Nuværende proces 

 

Figur 13. Finde vej vha. vejnavn og adresse – nuværende proces. 

 

Frekvens: Rejseplanen har som eksempel 14 mill opslag per måned 
 

 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
Processer ift. genbrug af adressedata i øvrigt 

 

 
 

 - 29 af 60 -  EBST-REF: 602-18099 

 
 

 

 
Serviceudbyderen modtager en forespørgsel om at finde vej enten med offentlig transport 
eller med bil, cykel, til fods eller anden transportform. 
 
4.4.1 Besvar forespørgsel 
Ud fra forespørgslen og evt. videre dialog, søgning og visning af alternativer vises hvordan 
brugeren kan komme fra A til B. 
 
4.4.5 Behandl fejl/mangel 
Visse brugere meddeler fejl og mangler til Serviceudbyderen. Rejseplanen fortalte at antallet af 
meldte fejl er stærkt nedadgående (pt. kun 3 per måned!). Der mangler stadig visse 
erhvervsadresser, men brugeren vælger ofte bare det næste husnummer, og dermed stiller sig 
tilfreds med søgningen. I denne delproces opklarer Serviceudbyderen fejlen så den kan 
behandles afhængig af typen af fejlen. 
 
4.4.6 Meld fejl/mangel videre 
Serviceudbyderen melder adressefejl så vidt muligt videre til kommunen. 
Rejseplanen har dog i dag en aftale om at give fejlen til KMS i første omgang. Det hænger bl.a. 
sammen med at KMS leverer data og udfører visse opgave fx 4.4.4 for Rejseplanen. 
 
 
 
De følgende delprocesser er taget med for at illustrere de støtteaktiviteter der skal udføres for 
at få ovenstående delprocesser til at fungere. 
 
4.4.2 Vedligehold egne data 
Serviceudbyderen vedligeholder de data som giver servicen merværdi. Det kan fx være 
køreplaner og stoppesteder i samarbejde med trafikselskaberne hos Rejseplanen, "street view" 
hos Google, eller særlige oplysninger om fx vej oplysninger eller trafikforhold. Disse data 
kobles direkte eller indirekte til adresser. 
 
4.4.3 Vedligehold ”kopidata” 
Serviceudbyderen har oftest sin egen vedligeholdte kopi af vejnavne og adresser, som 
periodisk samkøres med BBR via OIS. 
 
4.4.4 Vedligehold adr-kobling til vejnet 
Serviceudbyderen vedligeholder eller får vedligeholdt sin egen kobling af adresser til et vejnet. 
KMS leverer til Rejseplanen baseret på en nedfældningsrutine hver gang der leveres nye data. 
Rejseplanen nævnte at KMS også leverer veje og pladser som ikke findes i OIS. 
Rejseplanen vedligeholder også Points-of-interest(POI) / stednavne, som skal behandles ifm. 
initiativ 10.1. 
 
 
Nedenstående delproces er taget med udelukkende til illustration af hvordan en myndighed 
kan have gavn af en forbedret løsning fra Rejseplanen, som netop pt. udfører sådanne forsøg 
med Herlev Hospital. 
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4.2.7 Udsend indkaldelse 
Fx Sundhedsmyndigheden udsender indkaldelser med individuelle rejsevejledninger for den 
pågældende patient fra hjemmet til den rigtige indgang på behandlingsstedet og evt. hjem 
igen. Det vil være naturligt at trække på fx Rejseplanen, som har gavn af initiativets 
infrastrukturtiltag. 
 

Fremtidig proces 

 

Figur 14. Finde vej vha. vejnavn og adresse – fremtidig proces. 

Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. 
De ændrede og de nye beskrives nedenfor. 

Udgår: 4.4.3 Vedligehold ”kopidata”  
Udgår som en separat proces, og kan mere effektivt integreres i 4.4.2, 
hvor der refereres til adresser 

4.4.4 Vedligehold adr-kobling til vejnet 
Udgår da N5 adresser er koblet på forhånd. 

Ændres: 4.4.2  Vedligehold egne data 

4.4.6 Meld fejl/mangel videre 

Tilføjes: ---  
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Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. 
 
4.4.2 Vedligeholde egne data 
Dette foretages uændret for de data der giver servicen merværdi, men det kan effektiviseres 
og tænkes sammen med Adressedata via datafordelingen hvor der kan abonneres på både 
vejnavne, N5 adresser og hændelser derpå, fx ændret adressebetegnelse. 
 
4.4.6 Meld fejl/mangel videre 
Serviceudbyderen kan nu melde adressefejl direkte til adressemyndigheden, også vedrørende 
adressepunkter og kobling til vejnettet. 

Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 15. Finde vej vha. vejnavn og adresse – nuværende systemunderstøttelse. 

 
As-Is systemunderstøttelse: 

 ”De med grå” markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for 
scope bortset fra kobling til vejnettet 

 OIS distribution af adresser fra BBR (for Rejseplanens vedkommende er det KMS) 
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Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 16. Finde vej vha. vejnavn og adresse – fremtidig systemunderstøttelse. 

 
To-Be systemunderstøttelse 
Se beskrivelse under ”Totaloversigt over infrastrukturforbedringer” i infrastrukturarbejdspakke 
AP 5: 

 ”Adressevælger-komponent” sikrer N5 adresser både hos brugeren og internt 

 BBR (Adr)-fejlmelde-klient benyttes i selvbetjeningsløsninger og internt 

 Datafordeleren for Adresser som datakilde 

 For en sundhedsmyndighed kan N5 adresserne knyttet til personer i CPR benyttes som 
start- eller slutpunkt for den medsendte rejseplan. 
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Bilag - Procesdiagrammer 
Figur 2. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse – nuværende 
proces. 
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Figur 3. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse – fremtidig 
proces. 
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Figur 4. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse – nuværende 
systemunderstøttelse. 
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Figur 5. Indberetning, registrering og sagsbehandling der vedrører en adresse – fremtidig 
systemunderstøttelse. 
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Figur 6. Behandling af alarm på 112 alarmcentral – nuværende proces. 
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Figur 7. Behandling af alarm på 112 alarmcentral – fremtidig proces. 
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Figur 8. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse – 
nuværende proces. 
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Figur 9. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse – 
fremtidig proces. 
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Figur 10. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse – 
nuværende systemunderstøttelse. 
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Figur 11. Administrative opgaver der vedrører genstande der identificeres med en adresse – 
fremtidig systemunderstøttelse. 
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Figur 12. Tilsyns- eller logistikopgaver – nuværende proces. 
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Figur 13. Finde vej vha. vejnavn og adresse – nuværende proces. 
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Figur 14. Finde vej vha. vejnavn og adresse – fremtidig proces. 
 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
Processer ift. genbrug af adressedata i øvrigt 

 

 
 

 - 56 af 60 -  EBST-REF: 602-18099 

 
 

 

 
 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
Processer ift. genbrug af adressedata i øvrigt 

 

 
 

 - 57 af 60 -  EBST-REF: 602-18099 

 
 

 

 

 
Figur 15. Finde vej vha. vejnavn og adresse – nuværende systemunderstøttelse. 
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Figur 16. Finde vej vha. vejnavn og adresse – fremtidig systemunderstøttelse. 
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