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Cover – Orientering om GD2 – Adresseprogrammet og Vejreferencemodellen 

Problem 

Vejreferencemodellen er en fremtidig fælles, national referencemodel for håndtering af 

vejdata. I forbindelse med GD2, Adresseprogrammet, har MBBL den 8. september 2014 

publiceret en analyse
1
 af hvordan Vejreferencemodellen, når den er etableret, vil kunne 

implementeres i det nye Adresseregister (DAR) Analysen beskriver to scenarier A og B.  

Løsning 

GST har den 6. januar 2015, sammen med KL og GeoDanmark (GeoDK), anbefalet at man i 

udviklingen af det kommende adresseregister (DAR), forbereder sig på en senere beslutning 

om at implementere Vejreferencemodellen. I analyserapporten (s. 30) er denne implemen-

teringsmodel beskrevet som "Variant: Implementering af scenarium B i to trin".  

Parterne bag vejreferencen udnytter således den mulighed, som blev aftalt i forbindelse med 

behandlingen af GD2´s implementeringsplan på styregruppemødet den 18. november 2014. 

Programledelsen ønsker på denne baggrund at følge anbefalingen og har derfor igangsat en 

gennemgang af DAR's løsningsarkitektur og kravspecifikation mhp. at udtage eller modificere 

de elementer, som vil blive overflødige, såfremt Vejreferencemodellen etableres og skal 

indarbejdes i en senere version af DAR.  

Gennemgangen vil have fokus på de snitflader og processer i samspillet fra DAR til GeoDK, 

som i følge den nuværende løsningsarkitektur (Scenarium A) skulle understøtte ændrings-

udpegning (ÆUP) og løbende sagsorienteret ajourføring (LSA) af vejkoder/vejnavne på 

GeoDK's vejmidter. Det betyder at der ikke i forbindelse med implementeringen af DAR vil 

være en egentlig understøttelse af nye LSA/ÆUP arbejdsgange i kommunerne.  

Dette vil udgøre en mindre ændring af scope for GD2.  

                                                      
1
 ”Vejreferencemodel i GD2, Adresseprogrammet: Notat vedrørende mulige implementeringsscenarier, 

forudsætninger og nødvendige ændringer”, 8. september 2014. Analyse udarbejdet af Strand & Donslund for 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
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Gennemgangen vil ikke berøre DAR's anvendelse af GeoDanmarks vejmidter og vejkoder, 

som stadig vil udgøre referencen for adressernes link til vejnettet i form af vejpunkter og 

grundlaget for DAR's oplysninger om vejnavnenes geografiske beliggenhed og udstrækning. 

DAR vil således uændret være afhængig af, at GeoDK’s data, tjenester og hændelser er til 

rådighed via Datafordeleren samtidig med de øvrige GD1 og GD2 registre, således som det 

fremgår af GD2 implementeringsplanen.  

Justeringer i dette samspil vil først kunne foretages på det tidspunkt hvor Scenarium B 

eventuelt realiseres. Forudsætningerne herfor er beskrevet i analyserapportens kapitel 5.  

Proces 

Analyserapporten med bilag 1, samt nærværende cover publiceres på Adresseprogrammets 

hjemmeside www.adresseprogrammet.dk  

Styregruppen orienteres om ændringerne i DAR’s løsningsarkitektur mv., når disse er fore-

taget. 

 


