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1. Stamdata 

  

Projektnavn Georeferering af BBR’s bygninger (geokodningsprojektet) 

Projektnummer <Valgfri – til intern styring> 

Journalnummer  

Projektleder Lars Misser 

Styregruppeformand 

(projektejer) 

Søren Rude 

Seniorbruger (Gevinstejer) Søren Rude 

Seniorleverandør  

Opgaveområder FORM: 

54.15.05.05 Bygnings- og Boligregistret (BBR) 

54.17.20 Byggesager 

FOT 

STORM: 

5.6.755.639 Integration af data 

kortlægning 

 

Opgaven med understøtning af geokodning er en velafgrænset opgave, som med fordel kan anskues som et 

projekt og derfor er udformet som et lille projekt med nærværende dokument som projektinitieringsdokument.. 

Opgaven er dog for lille til, at kunne opfylde Ejendomsdataprogrammets projektdefinition, men stor nok til at 

kunne betragtes som et miniprojekt. Når der i teksten står ”projekt”, menes derfor ”miniprojekt”. Se nærmere 

om miniprojektets organisatoriske indplacering i delprogrammet i afsnit 14 om organisering. 

 

 

2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet 

2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen  
Helt overordnet handler geokodning af BBR’s bygninger om, at få etableret en ny type infrastruktur på ejen-

domsområdet. I en fremtidig situation, hvor såvel it-systemer som brugere kan klikke sig frem og tilbage mellem 

bygningernes repræsentation i kortdata og bygningernes administrativt registrerede oplysninger vil mulighederne 

for analyser, brug og præsentation af data blive forøget betragteligt. Det vil samtidig blive markant lettere at 

lokalisere uregistrerede bygningsændringer, uanset om dette skyldes datafejl eller forglemmelser hos bygherre. 

 

BBR bliver autoritativt register for geokodningen. BBR vil registrere koblingen ved et sæt punktkoordinater, der 

ideelt ligger indenfor bygningens fysiske udbredelse. Dette BBR-punkt forventes at være tilstrækkelig til mange 

anvendelser. Det er aftalt, at FOT håndterer den geometriske dimension, dvs. bygningens faktiske udbredelse på 

et kort. I samarbejde med FOT gennemføres: 

- Standard for kommunal geokodning af bygninger. 

- Fælles billede af målarkitekturen med angivelse af processer, begreber og systemer. 

- Udvidelse af bekendtgørelse om ajourføring af BBR med regler om håndtering af georeferencer. 

- Udvikling af web-løsning til vedligeholdelse af geokodning. 
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- Tilpasninger af datamodeller og snitflader i FOT og BBR. 

- Udvidelse af BBR med kortfunktionalitet i brugergrænseflade og på BBR-meddelelse.  

- Landsdækkende maskinel geokodning af udvalgte bygninger.  

 
2.2. Den nuværende situation  
Der er i dag ingen landsdækkende relation mellem de 4,1 millioner bygninger, der findes i den administrative 

kommunale bygningsregistrering (BBR) og de 3,5 millioner bygninger, der er aftegnet kartografisk i forskellige 

kommunale tekniske kort. Fra og med 2014, hviler alle kommuners kortproduktion på FOT-samarbejdet. 

 

Til dato har omkring halvdelen af landets kommuner arbejdet med at skabe entydige relationer med det resultat, 

at omkring 45 % af alle bygninger i BBR over 10 m2 i dag er entydigt geokodede.  

 

Der er ikke udarbejdet regler eller vejledninger til geokodning, som kommunerne kan henholde sig til. Resultatet 

er, at kvaliteten af de gennemførte geokodningsprojekter er svingende, ligesom der kommunerne imellem er 

anvendt forskellige metoder, hvilket gør det vanskeligt at udnytte oplysningerne på tværs af kommunegrænserne. 

Kun 14 kommuner følger en plan for vedligeholdelse af relationerne og endnu færre stiller resultatet til rådighed 

for andres anvendelse. 

 

Det er i dag ikke muligt at geokode bygninger direkte i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Den 

kommunale sagsbehandler må have adgang til og forståelse for at redigere direkte i det digitale kortmateriale. Det 

er typisk ikke de samme faglige profiler i kommunen, der foretager byggesagsbehandling/BBR-ajourføring som 

de, der foretager ajourføring af kortdata, hvilket formentlig er den vigtigste årsag til, at den løbende 

vedligeholdelse af geokodningen giver større udfordringer end den initiale udførelse af geokodning. 

 

Hvorfor tiden er god nu 

Den administrative kommunale bygningsregistrering (BBR) blev ved lov samlet under ét med virkning fra 1. 

januar 2006, mens registreringerne teknisk set blev samlet til ét funktionelt register pr. 1. december 2009. Den 

kommunale kortproduktion er i samme periode gradvist gået fra at være en kommunal opgave til at være et 

arbejde, der udføres i fællesskab mellem kommuner og stat. Pr.1. januar 2014 er alle kommuners og statens 

kortproduktion organisatorisk samlet i organisationen FOTdanmark (FOT).  

 

BBR og FOT har en stor fælles interesse i en koordineret registrering af bygninger og deres geografiske 

udbredelse. BBR kan bruge FOT til at opdage bygningsmæssige forandringer, der ikke er indmeldt til den 

kommunale bygningsmyndighed, mens FOT kan bruge BBR til at udpege indmeldte bygningsmæssige 

forandringer, der kan medvirke til en effektivisering af kortfremstillingen. Begge rationaler forudsætter dog, at 

bygningsregistreringen i BBR hhv. FOT initialt bliver velkoordineret, og en egentlig gevinstrealisering ligger 

derfor foreløbig et godt stykke ude i fremtiden. 

  

På den baggrund konkluderes, at der vil være en gevinst ved at udvikle en fælles infrastruktur, der kan 

understøtte og medvirke til at harmonisere det geokodningsarbejde som nu og fremover udføres. 

 

2.3. Forretningens mål med projektet  
Hensigten med projektet er at stille en infrastruktur til rådighed, således at kommunen effektivt kan skabe og 

vedligeholde en entydig relation mellem BBR og bygningstemaet i FOT-kortet. Det mere overordnede mål er, at 

enhver bygning i BBR engang i fremtiden vil være knyttet til et bygningsomrids, der vedligeholdes i det fælles 

nationale kortværk FOT på en sådan måde, at bygningsomrids til enhver tid afspejler den faktiske udbredelse af 

en bygning. Indenfor dette projekts rammer er målet dog indsnævret til at skabe den nødvendige infrastruktur, 
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idet egentlig geokodning i projektet kun gennemføres på et maskinelt niveau. Tekniske anlæg, fx vindmøller, 

olietanke, transformatorstationer m.v. kan medtages i det omfang det er relevant. Eventuelt blot ved en 

koordinat i BBR. 

 

Den maskinelle geokodning vil i almindelighed have en ringere datakvalitet end den geokodning, der foretages 

manuelt af kommunerne. Der vil derfor i projektet skulle tages stilling til, hvordan den maskinelle geokodning 

kan supplere, men ikke overskrive den manuelle geokodning. Den maskinelle geokodning er bl.a. nødvendig 

fordi et stort antal bygninger i BBR allerede er forsynet med en maskinelt dannet koordinat, der ikke i alle 

tilfælde vil kunne indpasses i den nye infrastruktur. 

 

Geokodning af bygninger på lejet grund vil være nødvendig i henhold til de anbefalede arbejdsgange i 

delprogrammets BBR-projekt. Det vil derfor være et specifikt delmål for nærværende geokodningsprojekt, at 

understøtte dette hensyn. 

 

2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres 
Der er ingen tegn på, at der uden nærværende geokodningsprojekt vil blive etableret en landsdækkende relation 

mellem bygningerne i BBR og bygningerne i FOT-kortet. I bedste fald vil et stort flertal af kommunerne via 

deres medlemskab af FOT uploade geokodede bygninger til FOT, men det vil i overvejende grad være uden 

løbende vedligeholdelse.  

 

Det vil ikke være muligt at indarbejde geokodning af bygninger i BBR som en del af løsningsarkitekturen i øvrige 

projekter under delprogrammet, hvor denne funktionalitet er forudsat. 

 

 

3. Projektets mål og succeskriterier 

Projektet gennemføres i et nært samarbejde med FOTdanmark. En del af målene vil derfor også være fælles 

mellem MBBL og FOTdanmark. 

 

Projektets mål Beskrivelse Succeskriterium 

Harmonisering af fremtidige 

kommunale geokodnings-

projekter. 

Alle kommuner benytter nu samme kort-

standarder, det vil derfor være naturligt 

med fælles udbudsgrundlag for fremtidige 

geokodnings-projekter, så al geokodning 

af bygninger fremover udføres ens. 

Metodevejledning skal være 

udarbejdet senest 1. oktober 

2014, og herefter indgå i det 

udbudsmateriale, FOT vil 

anbefale kommunerne at 

benytte ifm. udbud. 

Etablering af infrastruktur til 

vedligehold af geokodede 

bygningsdata. 

Der udvikles en webløsning til brug for 

kommunernes vedligeholdelse af geo-

kodningen, der baserer sig på snitflader til 

FOT og BBR. Geokodningen præsenteres 

for ejer ved et kort på BBR-meddelelsen. 

Infrastruktur (webløsning, 

snitflader samt kort på BBR-

meddelelsen) vil være idriftsat 

ultimo 2014. 

Geokodning gøres til del af 

forvaltningen – i det omfang 

kommunen gør brug af det 

Der gennemføres maskinel geokodning af 

BBR’s bygninger og eventuelt visse 

tekniske anlæg, der sikrer, at alle objekter 

som minimum er geokodet til matriklen. 

Regler om håndtering af fejl m.v. 

operationaliseres. 

Maskinel geokodning gennem-

ført og regler ikrafttrådt primo 

2015.  
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4. Projektets businesscase 

Der henvises til den samlede businesscasen for delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.  

Der er tidligere udarbejdet en businesscase, der viser at opbygning af en infrastruktur til brug for geokodning af 

bygninger i sig selv giver en positiv gevinst. Business case for Infrastruktur og komponenter til geokodning af bygninger. 

Udført fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) og Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) af COWI A/S, januar 2011. 

 

4.1. Projektets økonomiske nøgletal  
Der henvises til businesscasens ledelsesresumé for delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af 

ejendomsdata.  

 
4.2. Projektets finansiering  
Der henvises til delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata . 

 

 

 

5. Projektets gevinstrealisering 

 

5.1. Projektets gevinster   
Der henvises til businesscasen og gevinstrealiseringsplanen for delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og 

genbrug af ejendomsdata.  

 

 

 

6. Projektets tekniske løsning 

Projektets tekniske løsning omfatter først og fremmest udviklingen af et webmodul, der stilles til rådighed for 

kommunerne til brug for vedligeholdelse af bygningsgeokodning. Webmodulets brugergrænseflade udgøres af et 

kortvindue, hvor sagsbehandleren kan sammenstille bygningsoplysninger fra luftfotos med administrative 

bygningsoplysninger fra registrene mhp. at opnå en én-til-én relation. Bygningsoplysningerne fra luftfotos består 

af digitaliserede bygningsflader fra kortproduktionen, der fremover forudsættes registreret i FOT-systemet. De 

administrative oplysninger udgøres især af matrikulære grænser og bygningsoplysninger fra BBR. 

 

I udgangspunktet vil der ofte ikke være overensstemmelse mellem FOT-bygningsfladerne og BBR-bygningernes 

koordinater, især fordi FOT-bygningsfladerne kan dække over flere BBR-bygninger og fordi BBR-bygningernes 

koordinater normalt ikke er særligt geografisk nøjagtige, da de ofte alene refererer til matrikel- og adressepunkter.  

Sagsbehandleren vil kunne bruge funktioner i webmodulet til at skabe overensstemmelse mellem den 

fotograferede og den administrative virkelighed. Konkret kan sagsbehandleren med musen flytte BBR-

bygningernes koordinater til den tilhørende FOT-bygningsflade og/eller opklippe FOT-bygningsfladen i flere 

særskilte flader, der hver kan relateres til en BBR-bygning. Snitfladetilpasninger i FOT-systemet og BBR-registret 

vil sikre, at de rettelser sagsbehandleren foretager straks bliver opdateret her.  

 

Webmodulet vil blive udviklet som en stand-alone løsning, der kan tilgås af kommunale sagsbehandlere 

uafhængigt af andre administrative løsninger via den almindeligt tilgængelige BBR-hjemmeside www.bbr.dk. 

Webmodulet forsynes med et veldefineret API, der sikrer at webmodulet også kan indlejres i relevante 
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browserbaserede sagsbehandlingsløsninger. Webmodulet vil således blive kopieret og indlejret i den 

brugergrænseflade, der bruges til ajourføring af BBR (www.bbr-kommune.dk). Udbredelsen af webmodulet til 

flere løsninger sikrer at webmodulet kan skræddersys for at imødegå specialiserede behov. Stand-alone-løsningen 

skal f.eks. bruges til enkeltstående opgaver. Her er det vigtigt, at løsningen er let tilgængelig uanset 

medarbejderens organisatoriske tilhørsforhold, mens det måske er mindre væsentligt med høje mål for oppetider. 

Indlejringen i BBR stiller omvendt højere krav til oppetider, fordi det indgår i et længere sagsbehandlingsforløb 

med lav tolerance for it-udfald. Webmodulet stilles herudover til rådighed for kommuner og GIS-leverandører, 

der måtte kunne bruge løsningen. 

 

Ved kravspecifikation af webmodulet og de omgrænsende løsninger tages udgangspunkt i kendt og velafprøvet 

teknologi. Den primære funktionalitet i webmodulet findes allerede i visse mindre privatbaserede løsninger. Af 

samme grund ventes udviklingsdelen ikke at være særligt dyr. Ingen af de eksisterende løsninger er dog afprøvet i 

den skala, som der her lægges op til. Løsningen vil gøre brug af eksisterende snitfladeløsninger i regi af FOT og 

BBR, som med få ændringer kan dedikeres til dette formål. Kompleksiteten ligger mere i at få harmoniseret den 

administrative praksis mellem kommunerne, således at alle parter kan få glæde af systemet uden at skulle ændre 

ved den øvrige systemopsætning i kommunerne. Denne problemstilling søges løst ved en 

arbejdsgangsbeskrivelse, der kan tjene som anbefaling og som grundlag for udarbejdelse af et regelgrundlag. 

 

 

7. Projektets leverancer 

Projektets leverancer fordeler sig på flere platforme, der i princippet udvikles selvstændigt og i princippet hver 

især er uafhængige af de øvrige leverancer. Der skal således foretages mindre tilpasninger i FOT-systemet, i BBR-

registret samt en helt selvstændig webløsning, der både skal kommunikere med FOT og BBR. Hertil kommer 

dokumentation på et mere generelt plan af den løbende vedligeholdelsesopgave samt udbudsmateriale til brug 

ved kommunernes initiale geokodningsprojekter. De enkelte delleverancer har dog alle til formål at understøtte 

en sammenhængende infrastruktur til geokodning. 

 
Figur 7.1 Sammenhængen imellem hovedleverancerne.  

Regler for 

geokodning 
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7.1. Projektets hovedleverancer 
 

Leverance 

 

Beskrivelse 

 

Leverancens milepæle  

Metodevejledning til 
geokodning 

Anbefalet metodebeskrivelse, der kan indgå i 

fælles fremtidige udbudsgrundlag for 

geokodnings-opgaver. 

Dokument udarbejdet senest 1. 
juli 2014. 

Arbejdsgangsbeskrivelse 
for løbende ajourføring af 
georeference 

I lighed med og under respekt for arbejdsgan-

gene i GD1 udføres arbejdsgangsbeskrivelse i 

samarbejde med FOT, der passer til arbejdet 

med georeferering. 

Dokument udarbejdet senest 1. 
marts 2014. 

Etablering af infrastruktur 
i FOT og BBR, der 
understøtter geokodning.  

Nødvendige tilpasninger af brugergrænseflade i 
BBR’s sagsbehandlingsprogram, udvikling af 
snitflader m.v. mellem BBR og FOT samt 
integration af kort på BBR-meddelelsen og i 
BBR’s brugergrænseflade. 

Snitflader og ændringer i BBR-
kommune og FOT 
implementeres senest efterår 
2014 

Etablering af værktøj til 
vedligehold af 
eksisterende og 
fremtidige georefererede 
bygningsdata. 

Der udvikles en webløsning, der kan indlejres i 
BBR-kommune og stilles til rådighed for 
kommunerne. 

IT-komponent udbydes marts 
2014 og ventes udviklet 
sommer 2014. 

Gennemførelse af 
maskinel geokodning  

Maskinelle geokodning opdaterer tidligere 
maskinelt dannede bygningskoordinater i BBR. 
Maskinel geokodning viger for eksisterende 
geokodning. En stor del af denne opgave 
handler således om at identificere, hvilke dele 
af landet, der skal processes maskinelt. 

Maskinel geokodning 
gennemført ved udgangen af 
2014. 

Regler for håndtering af 
geokodning 

Der udarbejdes en ændring til bekendtgørelse 
om ajourføring af BBR, der medtager 
bygningskoordinater på linje med øvrige BBR-
oplysninger. Bekendtgørelsen vil ikke pålægge 
kommunerne at geokode bygninger, men vil 
f.eks. fastlægge, hvordan ejeren og kommunen 
skal reagere i tilfælde af fejl i oplysninger m.v. 

Regler om geokodning 
ikrafttrædelse 1. januar 2015. 

 

 

8. Projektets tidsplan 

 
8.1. Tidsplan 
Projektet har ikke stramme tidsmæssige afhængigheder til resten af delprogrammet, idet en eventuel forsinkelse 

af projektet ikke vil få umiddelbare konsekvenser for andre projekter i programmet. Tidsplanen forudsætter 

heller ikke den anden vej, at bestemte udviklingstrin nås på bestemte tidspunkter i de øvrige projekter i 

delprogrammet. Tidsplanen er derimod styret af udviklingsplanen for BBR-systemet, der planlægger en 

systemrelease version 1.6 pr. 1. maj 2014 og en version 1.7 ultimo 2014. Projektet kan endvidere være afhængig 

af udviklingstrin i FOT-systemet. 
 



 
  

Den fællesstatslige it-projektmodel                                                                                                                       Version 2.2  
[Projektinitieringsdokument]  Side 9 

 

 
Figur 8.1 Tidsplan for projektet. Der kan godt ske tidsmæssige forskydninger af de enkelte leverancer indenfor 

den samlede tidsramme. 

 

 

9. Strategier for projektets gennemførelse 

 

9.1. Udbudsstrategi 
Projektets leverancer fordeler sig på flere delopgaver, der ikke på en meningsfuld måde kan gennemføres af én 

leverandør. Udgifterne forventes fordelt på udviklingselementer i FOT-systemet, BBR’s snitflader, www.bbr-

komune.dk, BBR-meddelelsen, www.BBR.dk, en stand-alone-webløsning samt konsulentopgaver til udarbejdelse 

af arbejdsgangsbeskrivelse. Ingen af disse elementer vil komme over udbudsgrænsen og vil således i 

udgangspunktet ikke blive udbudt. 

 

9.2. Udviklingsstrategi (herunder forventet udviklingsmetode) 
Udviklingsstrategi vil først blive endeligt fastlagt i et samarbejde med leverandører, men den vil følge den 

udviklingsform man hidtil har haft erfaring med i regi af BBR og FOT. 

 

Der opereres jf. den statslige it-projektmodel med de overordnede faser – anskaffelse (kravspecifikation, 

kontraktindgåelse), gennemførsel og realisering.  Der vil således være givet deadlines for de væsentligste 

hovedleverancer inden for faserne samt opstillet hovedmilepæle til at styre udviklingen jf. kap 8, således at 

fremdriften kan følges af styregruppen samt delprogrammet. Det vil dog være muligt at benytte iterative 

metoder, indenfor levering af de enkelte leverancer, fx udvikling af services. 

 

9.3. Implementeringsstrategi og overdragelse til forretningen 
Løsningerne vil blive trinvist implementeret jf. den overordnet implementerings- og tidsplan i kapitel 8. Det 

betyder, at udvikling i FOT-systemet, BBR’s snitflader, www.bbr-komune.dk, BBR-meddelelsen, www.BBR.dk 

samt stand-alone-webløsning håndteres som selvstændige implementeringsobjekter. Den nærmere 

implementeringsstrategi skal fastlægges nærmere i kravspecifikationsfasen med de involverede 

samarbejdspartnere. 

 

9.4. Strategi for overdragelse af system  
Overgang fra udvikling til drift vil følge de almindelige rutiner fsva. de dele, der udvikles i regi af BBR og FOT.  
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I forbindelse med kravspecifikation af Stand-alone-webløsningen vil det blive beskrevet, hvordan systemet vil 
blive overdraget fra udvikling til drift. Efter idriftsættelsen af webløsningen vil der i lighed med øvrige 
grunddataregistre være et behov for en forankring af opgaven med løbende at indsamle, koordinere og formidle 
dataanvendernes forretningskrav til geokodningen. Denne grunddata-driftsopgave overdrages til MBBL.  

 

 
 

10. Projektets risici  

 
10.1. Projektets risikostyring 
Projektets risikoanalyse vil følge risikoanalysen for Delprogrammets projekt om udvidelse af BBR, hvortil der 

henvises.  

 

10.2. Projektets vigtigste risici 
Der er en risiko for, at kommunerne ikke vil benytte de leverede services i samme takt som disse leveres. 

Problemet søges primært afhjulpet ved, at projektet køres i meget tæt samarbejde med FOT, der er den del af 

den kommunale infrastruktur som har tættest interessesammenfald med dette projekt. I dette samarbejde vil man 

forstærke kommunikation om såvel muligheder for nyttig anvendelse af geokodede bygninger, som om den 

tekniske udfordring ved at komme i gang med anvendelse af systemerne. 

Det skal derudover undersøges, hvorvidt der vil være mulighed for at tilpasse reglerne om ajourføring af BBR, 

således at der opnås den mest hensigtsmæssige brug af systemerne.  

 

Ift. visse bygninger på fremmed grund kan det vise sig at være essentielt for arbejdsgangene, at bygningen 

geokodes på et givent tidspunkt i sagsbehandlingen. Dette krav må i givet fald stilles til kommunerne i form af en 

bekendtgørelse, der vil være omfattet af reglerne om DUT.  

 

 

Risiko 

id 
Indhold 

Risikoværdi  

(S*K)=X 
Reducerende tiltag Evt. pris fra BC 

1 

Manglende kommunal 

villighed til at anvende 

projektets produkter. 

 Tæt strategisk samarbejde med 

FOT. Mulighed for regler på 

området afsøges. 

 

2 

Krav om geokodning af 

bygninger på lejet 

grund kan ikke 

udstedes, pga. risiko for 

kommunalt merarbejde. 

 Reguleringen vil i sin 

udformning tage hensyn til, at 

reguleringen ikke medfører 

ufinansieret kommunalt 

merarbejde.  
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11. Kvalitetsplanlægning 

 

Formålet med kvalitetsplanen er at sikre, at leverancerne indeholder den rigtige funktionalitet og leveres 

i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. Projektet vil generelt følge 

delprogrammets test- og kvalitetsplaner. I nærværende kvalitetsplanlægning lægges hovedvægt på 

følgende kvalitetsaktiviteter: 

 

 
Produkt Kvalitetskrav (kriterier) Kvalitetsaktivitet (metode) Ansvarlig 

Løsningsarkitektur Skal være i overensstemmelse med 

delprogrammets målarkitektur, og 

være sammenhængende med 

øvrige løsningsarkitekturer i 

delprogrammet.  

Review i program-sekretariat. 

Review i MBBL 

og i FOTdanmark 

PL 

Kravspecifikation Være i overensstemmelse med 

delprogrammets målarkitektur og 

løsningsarkitektur. 

Review i program-sekretariat. 

Review i MBBL 

og i FOTdanmark 

PL 

Løsningsdesign Skal overholde og honorere 

kravene i kravspecifikation. 

Review i program-sekretariat. 

Review i MBBL 

og i FOTdanmark 

PL 

Maskinel geokodning Skal overholde kravene i 

metodevejledningen 

Metodevejledningen reviewes 

af MBBL og FOTdanmark 

forud for arbejdets 

igangsættelse. 

PL 

Regeludarbejdelse Skal være hjemlet og økonomisk 

neutral. 

Udsendes i almin-delig juridisk 

og økonomisk høring. 

PL 

 

 

 

 

12. Tolerancer og rapporteringskrav 

12.1. Tolerancer i projektet 
   
I dette projekt er følgende tolerancer tildelt.  

 

Tolerance  Råderum for projektleder 

Projektudgifter Intet råderum – ud over hvad der fremgår af delprogrammets Business Case. 

Interne ressourcer Intet råderum – ud over hvad der fremgår af delprogrammets Business Case. 

Tid Begrænset råderum. Som en følge af, at projektets delleverancer ikke har direkte 
konsekvenser for andre dele af delprogrammet er der råderum til at justere 
tidsplanen for de enkelte leverancer. Mht. projektets samlede gennemførelse er 
tolerancen givet af, at infrastrukturen til geokodning er til rådighed for øvrige 
delprogram-projekter pr. 1. oktober 2015.  
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Kvalitet Leverede løsninger skal være i overensstemmelse med delprogrammets 
målarkitektur, samt projektets godkendte kravspecifikationer og løsningsdesign. 

Test og kvalitetssikring skal ske i overensstemmelse med den i delprogrammet 
godkendte test- og kvalitetsstrategi. 

Afvigelser godkendes af: Ændringsanmodninger vedrørende udgifter, ressourcer, tid og kvalitet skal 
forelægges programsekretariatet. 

 
 

13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder 

 

13.1. Afgrænsning 
 

Afgrænsning Beskrivelse af afgrænsning Begrundelse for afgrænsning 

Projektet leverer ikke en lands-
dækkende geokodning med én-til-én 
relation mellem bygningskort og BBR. 

Alle bygninger og tekniske anlæg 
i BBR tildeles en koordinat med 
bedst mulig nøjagtighed. Denne 
kan være hentet fra kommunale 
geokodningsprojekter af høj 
kvalitet, via maskinelle 
geografiske analyser eller – hvor 
intet andet lægger til grund – af 
matriklens centerkoordinat, 

Geokodning med én-til-én 
relation ligger ud over, hvad 
der kan gennemføres ved en 
maskinel proces. 

Projektet har ikke ansvar for at trække 
eksisterende kommunale geokodnings-
arbejder op på nutidigt niveau. 

Nogle kommuner har fået leveret 
initial geokodning, som ikke siden 
er blevet vedligeholdt. Det vil 
være op til den enkelte kommune, 
om det enkelte geokodnings-
arbejde skal løftes ind i FOT og 
BBR eller om nye maskinelle 
løsninger skal indlæses i stedet.  

Der er ikke i projektet afsat 
særskilte midler til 
honorering i kommunale 
merudgifter. 

Projektet stiller ikke krav om at 
kommunerne skal vedligeholde 
geokodning. 

Som led i projektet vil det blive 
reguleret, hvordan kommunen 
skal agere ift. geokodning og der 
vil herunder komme regler, der 
sikrer harmonisering på området. 
Disse regler vil ikke pålægge den 
enkelte kommune at vedligeholde 
traditionel geokodning. 

Der er ikke i projektet afsat 
særskilte midler til 
honorering i kommunalt 
merarbejde. 

 

Der er herudover identificeret nogle opmærksomhedspunkter, som må afklares nærmere undervejs i projektet. 

 

Opmærksomhedspunkt Problemstilling 

Vil alle bygninger blive omfattet af 
maskinel geokodning? 
 

Den maskinelle geokodning vil i udgangspunktet blive gennemført 
for alle bygninger, der ikke i forvejen er geokodede. Afhængigt af 
opgavens sværhedsgrad må man dog forvente, at en del bygninger 
alene vil blive repræsenteret af et punkt, der er autogeneret som 
matriklens centerkoordinat.  
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Bliver tekniske anlæg medtaget i den 
maskinelle geokodning 

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke typer tekniske anlæg, der 
skal medtages i den maskinelle geokodning. Det forventes at 
udendørs olietanke vil blive omfattet, men næppe fx indendørs 
tanke. Sluser, jordvarmeslanger, teknikskabe etc. vil nok heller ikke 
komme med i første omgang. 

Er der behov for at kommunerne kan 
bruge andre kort end FOT-producerede 
behov? 

Der er ikke taget stilling om der skal være mulighed for at 
kommunerne kan indarbejde egne tekniske kort i webløsningen og 
på BBR-meddelelsen eller om løsningen alene skal forholde sig til 
FOT. 

Hvordan håndteres i praksis 
inddateringen af eksisterende geokodning 
til FOT 

Geokodningen ligger i dag spredt i mange forskellige kommuner 
og i flere forskellige formater. Hvordan og i hvilket omfang disse 
data inddateres til FOT er ikke fastlagt endnu. 

 

 

 
13.2. Projektets afhængigheder 
 

Afhængighed  

 

Kort beskrivelse af afhængighed Projektejer/ 

systemejer  

Håndtering af 

afhængighed  

Udviklingsplan for 
BBR 

Ændringer i BBR udføres i releases, så 
arbejdet med brugertest, driftsprøve m.v. 
rationaliseres. Det har derfor betydning, at 
projektets planlagte ændringer i BBR falder 
sammen med BBR’s releases. 

MBBL  

Udvikling i FOT-
systemet. 

Samme type afhængighed som for BBR. 
Ændringer i FOT-systemet skal respektere 
FOT’s udviklingsplaner. 

FOTdanmark 
drives af GST og 
kommunerne 

 

Projekt om udvidelse 
af BBR og Projekt 
om matriklens 
udvidelse. 

Projekterne forudsætter, at landinspektøren 
ved en udstykning skal forholde sig til 
eventuelle bygningers og tekniske anlægs 
BBR-koordinater, når nye arbejdsgange 
træder i kraft 1. oktober 2015. Dette forud-
sætter, at infrastrukturen er på plads inden 
dette tidspunkt. 

GST og MBBL  

 

 

14. Organisering 

 

14.1. Projektorganisation  
Projektet ”Geokodning” indgår i Ejendomsdataprogrammet, som er et delprogram ud af Grunddata-programmets 

i alt 7 delprogrammer. Organiseringen af Ejendomsdataprogrammet fremgår af nedenstående diagram. For 

yderligere beskrivelse af delprogrammets organisering, henvises til programstyringsdokumentet for 

delprogrammet ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata”. Som vist på figur 14.1 er 

geokodningsprojektet ikke et egentligt projekt i organisatorisk forstand, men et miniprojekt, nedsat med et 

specifikt formål. 
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Figur 14.1 Organisationsdiagram for delprogram 1: ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” 

 

 

Miniprojektet (i det følgende blot benævnt projektet) udføres i regi af MBBL i et tæt samarbejde med 
FOTdanmark. Projektet indebærer, at MBBL – som bestiller – får ansvar for at løse visse opgaver i perioden 
frem til en sammenhængende infrastruktur til geokodning er leveret.. MBBL har ansvaret for den del af 
grunddataopgaven, som omfatter formidling og koordination af dataanvenderes krav i forhold til geokodningen. 
Dette ansvar varetages af MBBL, også efter at arbejdet er afsluttet. 
 
Ansvaret for udvikling og løbende drift af de dele af opgaven, der hører under FOT og BBR forankres i de 
respektive organisationer. Ansvaret for videreudvikling og drift af webløsningen til løbende vedligeholdelse af 
geokodning forbliver hos MBBL, idet opgaven ventes at være meget begrænset med årlige driftsopgaver i 
størrelsesordenen 50 - 100.000 kr. 
 

Projektet er organiseret ved projektledelse fra MBBL, der deltager i projektforum i relevant omfang. Fra 

FOTdanmarks side en koordinator fra FOT-sekretariatet. FOTdanmark leverer endvidere teknisk bistand ved en 

teknikergruppe med solidt kendskab til det kommunale geokodningsarbejde.  

 

14.2. Styregruppe 

Rolle Navn 

Styregruppeformand/ projektejer  Programstyregruppen  / ved 

formand Søren Rude 

Seniorbrugere (Gevinstejere) Kommunerne 

Seniorleverandør MBBL 
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14.3. Projektleder 
 

Navn Relevant erfaring og evt. certificering 

Lars Misser Teamleder for BBR-opgaven i MBBL. 

 

Den forretningsmæssige og overordnede projektledelse er forankret i MBBL og varetager bl.a.: 

 Bidrage med faglige og forretningsmæssige kompetencer til projektet 

 Deltage i det løbende samarbejde med aftalepartnere og øvrige samarbejdspartnere 

 Inddragelse og høring af KL og andre dataanvendere 

 Sikre formidling af dataanvendernes krav til geokodningen.  

 Kvalitetssikring/godkendelse af projektleverancer, f.eks. kravspecifikation, løsningsdesign samt 
tværgående tests 

 Monitorering af fremdrift vedr. udvikling og idriftsættelse af delleverancer. 

 Koordination ift. relaterede grunddataprojekter (især BBR) 

 

 

14.4. Øvrige roller og bemanding 
Projektet trækker på en arbejdsgruppe til gennemførelse af projekt om geokodning af bygninger, nedsat i regi af 

FOTdanmark. Arbejdsgruppen har til opgave at levere faglig rådgivning til projektledelsen ift. 

forretningsmæssige og tekniske spørgsmål, det vil primært være: 
1. udarbejdelse af en vejledning og metode til geokodning. 
2. udarbejdelse af forslag til arbejdsprocesser ved opdatering af de geokodede bygninger 
3. etablering af infrastruktur (de nødvendige snitflader mv.) samt etablering af værktøj til vedligehold af 

allerede geokodede bygningstema. 
4. gennemførsel af demonstrationsprojekter vedrørende anvendelse af FOT bygninger i de kommuner, der 

deltager i pilotprojektet. 

 

Gruppe Rolle Navn 

FOT arbejdsgruppe Faglig bistand Gruppen udgøres af Inge Flensted (FOTdanmark),  

Jan Gjerlevsen (afdelingsleder i Sønderborg 

Kommune), Leif. H. Olsen (GIS-koordinator i Greve 

Kommune), Brian Hansen Damsgaard (GIS-

koordinator i Fredericia Kommune), Sten Frandsen, 

(GIS-koordinator i Odense Kommune), Tyge 

Pontoppidan (Landinspektør i  Københavns 

Kommune), Lars Misser (MBBL) samt  

Katarina Ritz (GST). 

 

14.5. Systemansvarlig  
Projektet udvikler en selvstændig it-komponent som stilles til rådighed for kommunerne. Ejerskabet og driften af 

komponenten vil høre under MBBL og vil skulle håndteres som et støttesystem til BBR på linje med de to 

eksisterende støttesystemer FIE (modtagesystem for Forsyningsselskabernes Indberetning af Energioplysninger) 

og FELIKS (FEjlLIsteKonstrolSystem). 

 

Herudover vil projektet igangsætte og bekoste mindre ændringer i BBR og FOT. Her vil ansvaret for fremtidig 

drift og videreudvikling ligge hos de respektive systemejere Kombit A/S og FOTdanmark. 
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Systemejer Enhed 

MBBL 
It-værktøj til ajourføring af georefererede 
bygninger. 

Kombit A/S BBR 

FOTdanmark FOT 

 

 

15. Interessent- og aktørhåndtering 

Interessenter er alle enten direkte deltagere eller repræsenteret af andre i delprogrammet Ejendomsdata. 

 

 

Interessent Område i projektet der har 
interesse (fx fase el. leverance 
mv.) 

Interessentens betydning for 
projektet (inkl. overvejelser om 
håndtering) 

Kommuner/KL Arkitektur, forretningskrav og test af de 
udviklede løsninger. 

Dataanvendere 

Primær anvendere af løsningerne. 

Kommunal involvering i formulering af 
forretningsmæssige krav. 

Geodatastyrelsen Interesse i projektets relationer til 
Projekt om matriklens udvidelse. Især 
landinspektørens opgave med placering 
af bygninger på rette matrikel ifm. en 
udstykningsproces. 

Væsentligste afhængighed i forhold til 
projektets samlede tidsmæssige bagkant. 
Landinspektørerne skal bruge geokodning fra 
1. oktober 2015. 

MBBL Kravspecifikation og teknisk udvikling 
fsva BBR. 

Væsentlig drivkraft for projektet. 

FOTdanmark Kravspecifikation og teknisk udvikling 
fsva FOT-systemet. 

Væsentlig drivkraft for projektet. 

 

 

16. Kommunikation og hovedbudskaber 

Der skal gennemføres kommunikationsaktiviteter for at udbrede kendskabet til og potentialet for 

kommunerne i den håndsrækning, der ligger i projektet i form af ny infrastruktur til geokodning. Det 

grundlæggende kendskab til projektet er til stede. Alle kommunekontorer med ansvar for BBR-

registrering og GIS-koordination er blevet skriftligt orienteret om projektet, ligesom der er blevet holdt 

foredrag og udsendt spørgeskemaer m.v. Det der endnu mangler er en mere præcis og løbende 

opdateret vejledning i, hvordan og hvornår den enkelte kommune vil blive inddraget. 

 

16.1. Målgrupper 
Primære målgrupper: 

- Kommunale medarbejdere med arbejdsgange, der involverer ajourføring af bygninger på enten kort eller 

i registre. 

- Kommunale medarbejdere, der står foran udbud af geokodningsopgaver eller andre større enkeltstående 

ajourføringsarbejder af kommunens FOT-kort. 



 
  

Den fællesstatslige it-projektmodel                                                                                                                       Version 2.2  
[Projektinitieringsdokument]  Side 17 

 

Sekundære målgrupper:  
- Brugere af BBR-data, der har behov for at kunne knytte bygningsdata til en mere nøjagtig geometri. 

Forsikringsbranchen viser interesse for denne type oplysninger, fordi det kan være med til at afgøre om 

bygninger er uheldig placeret og hvor udsatte de er i forhold til oversvømmelser ved skybrud eller 

stormflod,  og dermed i hvilket omfang ejendomsværdierne er påvirket.  

- Ejere, der som en følge af projektet vil kunne se deres bygninger afsat på et kort. 

16.2. Hovedbudskaber 
1. Overfor kommunen er det væsentligste hovedbudskab, at de skal tage stilling til, hvordan de vil gøre 

brug af de løsninger, der stilles til rådighed. 

2. Overfor brugerne af data skal det forventede resultat deklareres, så det tydeliggøres at projektet ikke på 

kort sigt vil levere en landsdækkende geokodning, der afspejler den kvalitet, der ses i de kommuner, der i 

dag stiller geokodning af høj kvalitet til rådighed. 

3. Overfor ejerne, vil der ligeledes være behov for en kommunikationsmæssig forventningsafstemning, der 

sikrer at ejeren ikke får den opfattelse, at koblingen mellem kort og registerdata er noget man skal 

reagere på og kan forvente rettet ved henvendelse til kommunen. 

16.3. Kommunikationsaktiviteter 
- Der er tale om en forholdsvis smal interessentgruppe, hvor direkte skriftlige henvendelser vurderes at 

være mest effektiv. Der skal arbejdes meget med formuleringerne på bagsiden af BBR-meddelelser, og i 

det materiale, der løbende udsendes til kommunerne. 

 

17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de 
statslige it-projekter 

Princip Udmøntning i dette projekt 

1. Staten skal være ambitiøs i forhold 
til digitalisering af den offentlige 
sektor, men skal kun gå forrest i 
anvendelsen af umodne tekniske 
løsninger, såfremt der er særlige 
perspektiver ved at foretage en 
sådan satsning. 

Geokodningsprojektet vil hvile på principper kendt i BBR og FOT, 

der begge er kernesystemer med vægt på stor driftssikkerhed. 

Løsningen vil således blive baseret på en velafprøvet teknologi som 

gennemgår løbende videreudvikling. 

 

2. Allerede indkøbte eller udviklede 
løsninger skal genbruges i videst 
mulige omfang. 

Etablering af infrastruktur til geokodning vil i størst muligt omfang 

blive baseret på allerede udviklede komponenter.. 

3. Kun projekter med klart beskrevne 
projektudgifter, gevinster og 
effekter bør gennemføres. 

Der er opstillet en businesscase for delprogrammet Effektiv 

ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata, hvortil der henvises. 

 

 

4. Projekter skal afgrænses ved at 
minimere omfang og kompleksitet 
med fokus på de 
forretningsmæssige mål. 

Projektet er afgrænset ved kun at fokusere på opbygningen af den 

fornødne infrastruktur til geokodningen. Relaterede indsatser er bl.a. 

forankret i Matrikel- og BBR-projekt 

5. Projekterne skal gennemføres med 
fælles metoder og kvalificerede 
ressourcer, således at der i alle 
projekter er et passende 
modenhedsniveau 

Projektet drives inden for rammerne af grunddataprogrammet og 

delprogrammet samt inden for rammerne af de eksisterende 

udviklings- og driftsorganisationer, der er tilknyttet er it-systemerne 

FOT og BBR. 
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18. Bilag 

 

Ikke relevant. 

 

19. Revisionshistorik 

Revisionsdato Version 
Resumé af 

ændringer 

Ændringer 

markeret? 
Forfatter 

25-11-2013 0.1 Forelagt projektforum Nej LMI 

2-12-2013 0.2 Forelagt 

programstyregruppe 

Nej LMI 

 


