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2. Projektets gevinster 
 

 
 

Stamdata

Gevinst 

ID

Gevinsttitel

Type 

(øk/ ik-

keøk)

Beskrivelse

Gevinst-

ejer

Hvor høs-tes 

gevin-sten?

Startdato 

for høst

Slutdato 

for høst

0-scenariet, 

risikojuster

et (faneblad 

1.b og 2.c)

1-

scenariet, 

risikojuste

ret 

(faneblad 

1.b og 

2.c)

Forventet 

gevinst, 

risikojust

eret (0-1)

Måle-

enhed

Private 

virksomheder 
2014 2020 14.375 0 14.375 TKr.

G1p, 

G2p

Indberetnings- 

løsninger ikkeøk

Sparet tid ifm. 

indberetningsløs

ninger der 

håndterer 

adresseoplysnin

ger (private)

SRU

SRU

G3p
Nye it-systemer

ikkeøk

Reducerede 

etableringsudgift

er for 

adresseafhængig

e it-systmer 

(private)

Private 

virksomheder 
2014 2020 143.774 0 143.774 TKr.

Øk

Andre 

forretningsmæss

ige gevinster, 

herunder ifm 

kørsel, logistik, 

tilsyn, 

beredskab, 

udbetaling, 

manuelle 

processer

SRU

2020

2020

Kommuner, 

Regioner, 

Staten

Kommuner, 

Regioner, 

Staten

Øk 0

G10
Forretningsproce

sser

 G4-G8
It-drift og 

datahåndtering

2014

Reducerede 

driftsudgifter til it- 

og 

datahåndtering 

for 

adresseafhængig

e it-systemer

SRU

TKr.

TKr.

TKr.

TKr.

0

0

603.488

137.500

2014

137.500

603.488

48.125

221.760

2014

0

2014

2020G3
Nye it-systemer

Øk

Reducerede 

etableringsudgift

er for nye 

adresseafhængig

e it-systmer

G1, G2
Indberetnings- 

løsninger
Øk

Sparet tid ifm. 

indberetnings-

løsninger, der 

håndterer 

adresse-

oplysninger

48.125SRU

SRU 2020

Kommuner, 

Regioner, 

Staten

221.760

Kommuner, 

Regioner, 

Staten
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Private 

virksomheder 
2014 2020 41.071 0 TKr.

2020 197.133
Private 

virksomheder 
2014

G4p-

G8p

It-drift og 

datahåndtering
ikkeøk

Reducerede 

driftsudgifter til it- 

og 

datahåndtering 

for 

adresseafhængig

e it-systemer 

(private)

SRU 41.071

 G10p
Forretningsproce

sser
ikkeøk

Andre 

forretningsmæss

ige gevinster 

(private)

SRU 0 197.133 TKr.

Målinger

Målingstype

Måle-

enhed

Tidspunkt for 

måling

Måle-

ansvarlig

Måle-

resultat

1.scenarie

t, 

risikojuste

ret

Afvigelse 

fra  1-

scenarie) 

(kollonne L)

Afvigelse fra 1. 

scenariet 

(pct.) (minus 

indikerer at 

man er under 

mål, mens 

plus indikerer 

at man er over 

mål)

Målemetode

Nulpunktsmåling 01-06-2013 MLI/FIJ 0 0 0

Midtvejsmåling(er) 01-06-2016 MLI/FIJ 0 0

Slutmåling

01-06-2018 MLI/FIJ 0 0

Nulpunktsmåling 01-06-2013 MLI/FIJ 0 0 0

Midtvejsmåling(er) 01-06-2016 MLI/FIJ 0 0

Slutmåling

01-06-2018 MLI/FIJ 0 0

Nulpunktsmåling 01-06-2013 MLI/FIJ 0 0 0

Midtvejsmåling(er) 01-06-2016 MLI/FIJ 0 0

Slutmåling

01-06-2018 MLI/FIJ 0 0

Opsamling og analyse af  

brugerstatistik for brugen af 

delprogrammets Adressetjenester. 

Kvalitative undersøgelser af 

indberetningsløsninger, der 

anvender disse, formålet hermed og 

opnåede resultater.

Opsamling og analyse af  

brugerstatistik for brugen af 

delprogrammets Adressetjenester. 

Kvalitative undersøgelser af antal 

nye it-systemer, der har 

implementeret  disse og formålet 

hermed. Casebaserede 

undersøgelser af omkostninger 

vedr. implementering af  

adressedata i it-systemer. 

Opsamling og analyse af  

brugerstatistik for brugen af 

delprogrammets Adressetjenester. 

Kvalitative undersøgelser af antal it-

systemer, der anvender disse og 

formålet hermed. Casebaserede 

undersøgelser af driftsomkostninger 

vedr. håndtering  af adressedata i it-

systemer. 

TKr.

TKr. 0

0

0

TKr.
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Nulpunktsmåling 01-06-2013 MLI 0 0 0

Midtvejsmåling(er) 01-06-2016 MLI 0 0

Slutmåling

01-06-2018 MLI 0 0

Nulpunktsmåling 01-06-2013 MLI/FIJ 0 0 0

Midtvejsmåling(er) 01-06-2016 MLI/FIJ 0 0

Slutmåling

01-06-2018 MLI/FIJ 0 0

Nulpunktsmåling 01-06-2013 MLI/FIJ 0 0 0

Midtvejsmåling(er) 01-06-2016 MLI/FIJ 0 0

Slutmåling

01-06-2018 MLI/FIJ 0 0

Nulpunktsmåling 01-06-2013 MLI/FIJ 0 0 0

Midtvejsmåling(er) 01-06-2016 MLI/FIJ 0 0

Slutmåling

01-06-2018 MLI/FIJ 0 0

Nulpunktsmåling 01-06-2013 MLI 0 0 0

Midtvejsmåling(er) 01-06-2016 MLI 0 0

Slutmåling

01-06-2018 MLI 0 0

Opsamling og analyse af  

brugerstatistik for brugen af 

delprogrammets Adressetjenester. 

Kvalitative undersøgelser som 

sandsynliggør antal it-systemer, der 

anvender disse. Casebaserede 

undersøgelser af driftsomkostninger 

vedr. håndtering  af adressedata i it-

systemer. 

Casebaserede undersøgelser 

efterviser at forbedringer af 

grunddata og infrastruktur som kan 

henføres direkte til delprogrammet 

har givet forretningsmæssige 

gevinster hos en eller flere private 

virksomheder eller 

brancheløsninger, svarede til de i 

BCbeskrevne (jf. Post Danmark 

hhv. UDK) 

0

TKr.

TKr.

0

Opsamling og analyse af  

brugerstatistik for brugen af 

delprogrammets Adressetjenester. 

Kvalitative undersøgelser som 

sandsynliggør antal nye it-

systemer, der har implementeret  

disse. Casebaserede undersøgelser 

af omkostninger vedr. 

implementering af  adressedata i it-

systemer. 

0TKr.

Opsamling og analyse af  

brugerstatistik for brugen af 

delprogrammets Adressetjenester. 

Kvalitative undersøgelser af private 

indberetningsløsninger, der 

anvender disse, formålet hermed og 

opnåede resultater.

0TKr.

Casebaserede undersøgelser 

efterviser at forbedringer af 

grunddata og infrastruktur som kan 

henføres direkte til delprogrammet 

har givet forretningsmæssige 

gevinster i en eller flere offentlige 

myndigheder (stat, regioner, 

kommuner) svarede til de i BC 

beskrevne (jf. Post Danmark hhv. 

UDK) 

TKr. 0
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Detailbeskrivelse 

Afhængigheder og forudsætninger for gevinsten  

G1-G10 (Alle gevinster både økonomiske som ikke-økonomiske): Gevinsterne er afhængige af, at 

delprogrammets forbedringer af grunddata og infrastruktur for vejnavne- og adressedata gennemføres, 

herunder især at datakvalitet og aktualitet forbedres i et nyt Adresseregister og at data stilles til rådighed for 

brugerne igennem Datafordeleren, via effektive Adressetjenester med tilhørende komponenter. Da de 

parter, der skal realisere gevinsterne først og fremmest befinder sig ”udenfor” delprogrammet, er det en 

selvstændig forudsætning at disse parter opnår kendskab til de nye muligheder og gevinstpotentialet.  

 

G1, G2: Gevinsterne er afhængige af, at offentlige udbydere og udviklere af digitale indberetningsløsninger 

o.l. faktisk kravspecificerer og implementerer de forbedrede adressedata og -tjenester i løsninger som 

nyudvikles eller moderniseres, således at gevinsten ifm tidsforbrug til håndtering af fejl og indtastning af 

adresser reduceres.  

 

G3: Gevinsterne er afhængige af, at offentlige myndigheder, der etablerer eller moderniserer it-løsninger, 

hvori der indgår adressedata, kravspecificeres og implementerer disse således at de forbedrede 

adressedata og -tjenester anvendes, mhp. at opnå gevinsten i form af lavere etableringsomkostninger. 

 

G4-G8: Gevinsterne er afhængige af at offentlige myndigheder, der driver eller vedligeholder it-systemer på 

et passende tidspunkt faktisk tager de nye adressedata og -tjenester i brug, dvs. udfaser køb og licenser til 

kopidatasæt, manuel opdatering af kopidata, afbryder egen, lokal håndtering af fejl og mangler samt manuel 

indsamling af nye adressedata, mhp. at opnå gevinsten i form af lavere it-driftsomkostninger. 

 

G10: Gevinsterne er i visse tilfælde
1
 afhængige af at offentlige myndigheder, der driver eller vedligeholder 

it-systemer på et passende tidspunkt faktisk tager de nye adressedata og -tjenester i brug i forbindelse med 

forretningsprocesser, hvor adresser indgår (fx. kørsel, logistik, tilsyn, beredskab, udbetaling og manuelle 

processer) og hvor forbedringerne kan have en direkte gevinstrealiserende effekt.  

 

Risiko 
ID 

Indhold – Risici for ikke opnået gevinst Risikov
ærdi 

(S*K)=
X 

Håndtering af risici (herunder reducerende 
tiltag) 

 
1 

Budgetlov: Det er ikke muligt at 
foretage de nødvendige justeringer af 
budgettet iht. implementeringsplanen 
pga. budgetlovens begrænsninger ift. 
at overføre midler mellem budgetår. 

 
16 

Programledelsen gør grunddataprogrammet 
opmærksom på sagen og opfordrer til en 
fælles metodik. Forhandlinger indledes med 
FM. 

 
18 

Datafordelerens implementering, 
SIMPEL forsinkelse: Delprogram 7, 
datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt 
implementere de nødvendige services 
(SDSYS, AWS 5.0, BBR, Matrikel) 
hvorved nærværende delprograms 
realisering forsinkes i en KORTERE 

 
12 

Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog med 
GD7 således at implementeringsplanerne for 
GD2 og GD7 kan afstemmes og koordineres. 
Ved en simpel forsinkelse forstås at 
forsinkelsen kan imødegås med enkle 
afværgeforanstaltninger i en kortere periode, fx 
fortsat drift af eksisterende systemer (fx OIS, 

                                                 
1 I andre tilfælde vil gevinsterne ”komme af sig selv”. Eksempelvis vil delprogrammets sikring af 100% adresseoverens-

stemmelse med CPR og CVR komme alle myndigheder der anvender disse grunddata-registre til gode. Ligeledes vil delpro-

grammets fuldstændige, geografiske adressegrundlag med sammenhæng til vejnettet komme alle myndigheder til gode når 

data integreres i kommercielle løsninger og produkter (fx GPS-baseret navigation og location based services).  
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periode. AWS og kortforsyningen). Delprogrammet vil 
ved en simpel forsinkelse grundlæggende 
skulle sikre, at der sker en koordineret 
parallelforskydning af 
implementeringsplanerne for alle programmets 
projekter. 
 

 
 

19 

Datafordelerens implementering, 
KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 
7, datafordeleren (GD7) kan ikke 
rettidigt implementere de nødvendige 
services (SDSYS, AWS 5.0, BBR, 
Matrikel)  hvorved nærværende 
delprograms realisering forsinkes i en 
LÆNGERE PERIODE hvorfor 
delprogrammets datatjenester skal 
etableres udenfor datafordeleren. 

 
12 

Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog med 
GD7 således at implementeringsplanerne for 
GD2 og GD7 kan afstemmes og koordineres. 
Ved en kompleks forsinkelse forstås at 
forsinkelsen udover fortsat drift af eksisterende 
systemer (fx OIS, AWS og Kortforsyningen) 
kræver afværgeforanstaltninger, hvor der 
udvikles funktionalitet mm. udenfor 
datafordelermiljøet.  
Delprogrammet vil ved en kompleks 
forsinkelse skulle sikre at der udvikles 
erstatningsfunktionalitet i tilknytning til 
eksisterende systemer. Dette indebærer at alle 
program- og projektdokumenter bliver 
revideret ud fra de alternative forudsætninger, 
således at de faglige, tidsmæssige og 
økonomiske forhold er fuldt belyst og 
koordineret. 
 

 
9 

Kommunernes ressourcer: 
Kommunerne allokerer ikke de 
nødvendige ressourcer til 
adressemyndigheden på det rigtige 
tidspunkt (især mht. fastsættelse af 
supplerende adresser), hvorfor 
delprogrammets realisering forsinkes 
eller får et dårligere resultat. 
 

 
8 

Når implementeringsplanen har afdækket 
kommunernes ressourcebehov indenfor 
programperioden, kommunikeres dette ud af 
programledelsen og KL jf. 
kommunikationsplanen. Kommunernes 
teknikere støttes og vejledes konkret, og 
opgaverne "serveres på et sølvfad". 

 
14 

Ibrugtagning af data og tjenester: 
Brugerne af delprogrammets 
grunddata og tjenester(både 
myndigheder og virksomheder) tager 
ikke data i brug som forventet, hvorfor 
realiseringen af gevinster forsinkes. 
 

 
9 

Kravspecifikation af delprogrammets 
datamodel og datatjenester udvikles i dialog 
med brugerne. Der udvikles en prototype, som 
brugerne tidligt kan forholde sig til.  
Initiativerne i kommunikationsplanen sættes i 
værk, og der udarbejdes en 
gevinstrealiseringsplan. 

Væsentligste interessenter 
for gevinstrealisering 

Interessentens holdning 
og mulige reaktion  

Betydning af interessenten og 
håndteringen heraf 

FM/DIGST  Det er at nærværende BC’s 

gevinster realiseres, da de 

indgår som et væsentligt 

element i grunddataprogram-

mets samlede BC, som 

DIGST er ansvarlig for. 

En væsentlig interessent, som involveres 

både i grunddatabestyrelsen og 

styregruppe for Datafordeler.  

Offentlige myndigheder (stat, 

regioner og kommuner), der 

udbyder og udvikler selvbetje-

ningsløsninger (G1- G10) 

 

Hvis gevinster ikke realise-

res, vil myndighederne, (selv 

om de har bidraget til finan-

sieringen af delprogrammet) 

forsat skulle spilde ressou-

Helt afgørende for gevinstrealiseringen.  

 

En detaljeret gevinstrealiseringsplan har 

som højeste prioritet at sikre håndtering 

og dialog med disse interessenter mhp. at 
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rcer på at håndtere adresse-

data manuelt i forbindelse 

med indberetningsløsninger, 

på at udvikle og drifte it-

systermer med adressedata 

og på at løse myndigheds-

opgaver hvor adressedata 

indgår.  

informere og vejlede dem (bl.a. gennem 

best practice) om de potentielle gevinster 

som delprogrammet tilbyder.  

Private virksomheder og 

offentlige selskaber som løser 

opgaver eller udbyder og 

udvikler produkter, hvori 

adressedata indgår (G1p-G10p) 

Hvis gevinster ikke realise-

res, vil virksomhederne forsat 

spilde ressourcer på at hånd-

tere adressedata manuelt i 

forbindelse med indberet-

ningsløsninger, på at udvikle 

og drifte it-systermer med 

adressedata, ligesom mulig-

hederne ifm innovation og 

produktudvikling baseret på 

adressedata forringes. 

Helt afgørende for realiseringen af de 

kvalitative gevinster.  

 

En detaljeret gevinstrealiseringsplan har 

som høj prioritet at sikre håndtering og 

dialog med disse interessenter mhp. at 

informere og vejlede (bl.a. gennem best 

practice) om de potentielle gevinster som 

delprogrammet tilbyder. 

Specifikke oplysninger vedrørende realiseringsfasen 

Nedenstående beskrives på et overordnet plan i starten af projektet og skærpes ved udgangen af 

gennemførelsesfasen 

Aktiviteter med kort beskrivelse Milepæle  

Delprogrammet udarbejder i gennemførselsfasen en 

detaljeret gevinstrealiserings- og gevinstmålingsplan, 

som fastlægger: 

- Konkretisering af gevinstmålinger: Måle-

metode og -indhold samt tilrettelæggelse 

- Plan for interessenthåndtering og - dialog ift. 

gevinstrealisering, herunder etablering af 

fora, partnerskaber og strategi for dialog og 

kommunikation, som tillige kan give 

delprogrammet feed back i 

gennemførelsesfasen
2
. 

- Tidsplan og indhold af en forretningsmæssig 

og teknisk vejledning af brugerne i gevinst- 

muligheder, herunder ”bedst practice” 

 

Realiseringsfasens aktiviteter består primært i:  

- Gevinstmålinger  

- Interessenthåndtering og -dialog 

- Vejledning af brugerne 

 

Aktiviteter til sikring af gevinstrealiseringen vil blive 

Milepæle for aktiviteterne:  

 

Gevinstmålinger: 

- 01-06-2014: Målemetode og -indhold samt 

tilrettelæggelse fastlagt i en plan godkendt 

af styregruppen (MLI) 

- 01-06-2016: Første måling gennemført og 

resultater godkendt (FIJ) 

- 01-06-2018: Anden måling gennemført og 

resultater godkendt (FIJ) 

 

Interessenthåndtering og -dialog: 

- 01-06-2014: Interessent- og dialogfora er 

etableret og aktive (MLI)  

- 01-06-2014: Webstedet adresse-info.dk er 

relanceret (MLI) 

- 01-06-2016: Mindst to strategiske partner-

skaber for adresser er etableret (MLI) 

- 01-06-2018: Et ”Danmarks Adresseforum” 

har afholdt 4 fysiske møder (MLI) 

 

                                                 
2 Planen tager udgangspunkt i en interessentanalyse udarbejdet af EBST i 2011.  
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planlagt i tæt samarbejde med DIGST.  Vejledning af brugerne 

- 01-06-2014: To faktaark om delprogram-

mets data og tjenester publiceret (FIJ) 

- 01-06-2015: Mindst 50 it-udviklere er 

tilmeldt delprogrammes dialogfora (FIJ) 

- 01-06-2016: Tre eksempler på best 

practice implementering er publiceret (FIJ)  

- 01-06-2017: Mindst 100 it-udviklere er 

tilmeldt delprogrammets dialogfora (FIJ) 

 

Organisering i realiseringsfasen 

Kort tid efter realiseringsfasens start afsluttes delprogrammet, hvorfor ansvaret for den løbende drift og 

nødvendige udvikling af vejnavne- og adresseområdet overgår som en del af MBBL’s og kommunernes 

permanente myndighedsopgave, jf. BBR-loven.  

 

Det overordnede myndighedsansvar for grunddata og infrastruktur vedr. vejnavne og adresser vil uændret 

være placeret hos By, Bolig- og Landdistriktsministeren. I forbindelse med gennemførelsesfasen vil 

lovgivning og bekendtgørelse(r) på området blive justeret, således at de delprogrammets nye krav til 

datakvalitet, aktualitet, processer og -tjenester mv. formaliseres. 

 

Den fortsatte interessenthåndtering, herunder et egentligt brugerforum (Danmarks Adresseforum) vil blive 

formaliseret i nødvendigt omfang.  

 

Se i øvrigt business casen for opgørelse af gevinster og for opgørelse af baseline for gevinster.  

Se evt. risici for de enkelte gevinster i risikoanalysen. 

 

*Angiv milepælene SMARTE, dvs. Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsfastsatte og med Ejere. 

 

 

3. Bilag 
Der henvises i øvrigt til programstyringsdokument, business case, risikoanalyse, kommunikationsplan samt 

implementeringsplan.   

 

 

4. Revisionshistorik  
Revisions-

dato 

Version Resumé af ændringer Ændringer 

markeret? 

Forfatter 

24-04-2013 0.1 Dokument oprettet med stamdata fra BC og 

første udkast til gevinstbeskrivelser mm. 

Nej THJ 

10-05-2013 0.4 Kapitel 2, projektets gevinster gennemskrevet 

pba af BC, risikoanalyse og gevinstmålingsark. 

Nej MLI 
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