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Bilag 3: Cover til Adresseregisterets løsningsarkitektur  

Baggrund  

Projekt GD2.c – Adresseregister - har henover sommeren udarbejdet en løsningsarkitektur. 

Løsningsarkitekturen er en yderligere præcisering og detaljering af Målarkitekturen, som 

tidligere er blevet godkendt at Styregruppen. 

Som en del af udarbejdelsen af løsningsarkitekturen er der blevet afholdt en række 

workshops med deltagelse af KL, Kommunale repræsentanter, KMD, Kombit samt MBBL. Her 

har der været fokus på at optegne og beskrive de nye processer, der nu hviler på et 

gennemarbejdet grundlag.  

Løsningsarkitekturen har været forelagt og behandlet af Projektforum, og kommentarer 

herfra er blevet indarbejdet.  

Derudover har løsningsarkitekturen været kvalitetssikret af en ekstern konsulent, hvor en 

del af kvalitetssikringen var en tværgående kvalitetssikring af løsningsarkitekturerne fra GD1 

(”Ejerfortegnelsen”, ”Matriklens udvidelse” og ”BBR’s udvidelse”). Kvalitetssikringen er 

blevet dokumenteret med en række anbefalinger og observationer, som projektet vil 

behandle i løbet af november. 

Emner til behandling er anført på vedlagte liste over ”emner til videre behandling”. Det 

vurderes, at løsningsarkitekturen er gennemarbejdet til et niveau, hvor version 1 kan 

besluttes som grundlag for det videre arbejde. Løsningsarkitekturen er udgangspunkt for 

arbejdet frem mod kravspecifikationen af Adresseregisteret, som netop er igangsat. 

Løsningsarkitekturen forudsætter at GD7/datafordeleren håndterer ”hændelser” og 

”sikkerhed”. GD7 har endnu ikke specificeret disse. Hvis GD7´s håndtering af hændelse og 

sikkerhed kommer til at afvige fra forudsætningerne for Adresseregistret, kan der blive 

behov for justeringer. GD7 har taget problemstillingen op ifm. ”GD1-GD2-GD7 – analyse af 

kritiske afhængigheder”. 

  

  NOTAT 

          Dato: 28. oktober 2013 

 Kontor: By/Land/Ejendomsdata 

 Sagsnr.: 2012-3566  

 Sagsbehandler: KSK 

  



 

2 af 8 

Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

Indstilling  

Det indstilles: 

� at Styregruppen godkender den vedlagte løsningsarkitektur og pålægger 

projektledelsen at være særligt opmærksom på evt. behov for justeringer, som følger 

af behandlingen af ”emner til videre behandling” samt GD7´s specificering af 

hændelser og sikkerhed. 
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Emner til videre behandling – Adresseregister Løsningsarkitektur 

Der er i løsningsarkitekturdokumentet, samt tilhørende bilag, efter review i projektforum den 11. og 28. oktober 2013 identificeret en 

række emner, som skal behandles yderligere. Disse emner er anført i listen nedenfor. Ud fra hvert emne er der indskrevet en status per 

28. oktober 2013. 

 

 

Id Dokument Beskrivelse Ansvar Status 

1  Tilbagemelding på kommentarer 

Kommunerne har fremsendt kommentarer til 

løsningsarkitekturdokumenterne. Det skal sikres, at 

de får en ordentlig tilbagemelding.  

Ligeledes har Odense kommune (v/Marianne) 

tidligere fremsendt kommentarer der mangler 

tilbagemelding. 

Adresseregistret Kommunernes kommentarer til 

Løsningsarkitektur er blevet 

indarbejdet i 

Løsningsarkitekturen, og der er 

fremsendt en tilbagemelding til 

kommunerne. 

Lukket 

2 Bilag B Gammel vs. Ny begrebsverden 

Forandringen og sammenhængen til den gamle 

begrebsverden skal forklares. Hvorledes skal fx 

enhedsadresser håndteres i en overgangsperiode 

hvor BBR 1.6 skal have adressedata fra det nye 

Adresseregister? 

Adresseregistret Der pågår i øjeblikket et 

udredningsarbejde, der skal 

belyse overgangen til en ny 

begrebsverden for adresserne. 

Arbejdet forventes afsluttet 

dec. 2013. 

Håndteringen af adresserne i 
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overgangsperioden er 

indskrevet i 

Løsningsarkitekturen. 

Lukket 

3 Bilag B Adgangsadresse og Adgangspunkt 

Beskrivelsen af livscyklusregler for objekterne kan 

pege på at adgangsadresse og adgangspunkt skal 

adskilles 

Adresseregistret Afklares i forbindelse med 

udarbejdelse af 

kravspecificeringen. 

Arbejdet forventes afsluttet 

1.feb. 2014. 

4  Ekstern tværgående kvalitetssikring 

Kvalitetssikringen er dokumenteret med en række 

anbefalinger og observationspunkter der skal 

behandles nærmere. 

Adresseregistret Anbefalinger og observation vil 

blive behandlet af 

adresseregister projektet. 

Arbejdet forventes afsluttet 

dec. 2013 

5 Nyt bilag Gadepostnumre 

Beskrevet løsningsforslag fra Morten Lind, skal 

indarbejdes i dokumenterne 

Adresseregistret  Løsningsforslaget er efter 

aftale med Programledelsen 

ikke blevet indarbejdet i 

løsningsarkitekturen, men 

vedlagt som bilag, og vil blive 

godkendt sammen med 

løsningsarkitekturen. 

Lukket 

6 Nyt bilag. Livscyklus og regler for UUID 

En beskrivelse af reglerne for UUID’er. Hvilken 

adresse beholder eksisterende UUID og hvilken får ny 

Programledelsen Forretningsreglerne for 

begreberne, herunder for 

UUID-er vil blive beskrevet i et 

bilag til Løsningsarkitekturen.  
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ved fx opdeling i flere ejerlejligheder. 

Forretningsmæssig beskrivelse af de forskellige 

tilstande for hhv. adresse og navngiven vej 

Skal enten indarbejdes i 

løsningsarkitekturdokumenterne eller vedhæftes som 

et ekstra bilag. 

Beskrivelsen vil være klar 1. 

dec. 2013. 

7 Indarbejdes ikke i 

Løsningsarkitekturen 

Livscyklus for Adm. Inddelinger 

Administrative geografiske inddelinger opererer kun 

med to tilstande. Det er ikke muligt, at håndtere 

foreslået, foreløbig eller henlagt som tilstand. Hvilke 

konsekvenser har det for adresser? 

Adresseregistret GSt og MBBL afklarer. 

Adresseregistret har beskrevet 

ønsket som et forretningskrav 

overfor GSt. 

Afklares inden 1. dec. 2013 

8  Udstilling af hændelser på supplerende bynavn og 

gadepostnumre  

Det skal afklares hvorvidt det er DAGISYS eller 

Adresseregisteret der udstiller hændelser på 

Supplerende bynavn og Gadepostnumre 

Programledelsen Det er aftalt mellem 

adresseregistret og DAGISYS, at 

det er DAGISYS, der udstiller 

disse hændelser. Parallelt med 

den forestående udredning om 

hændelser skal det aftales 

hvordan DAGISys generelt 

udstiller de nødvendige 

hændelser på sine temaer 

Afklares inden 1. dec. 2013 

9 Bilag A 5.1 Indmeld postnummerændring 

Adressefastsættelse kan medføre at det skal vurderes 

hvorvidt postnummerinddelingen skal ændres. 

Hvem håndterer dette? Ikke DAGISYS som oprindeligt 

Programledelsen Processen systemunderstøttes 

ikke, men nuværende 

procedurer vedr- indmeldelse 

af postnummer ændringer 
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antaget. fastholdes. 

Lukket 

10 Bilag C Karenstid ifm. Vejnavne 

Kontrol af stavemåde og karenstid i forbindelse 

hermed, skal beskrives i et selvstændigt afsnit. 

Adresseregistret Uddybende beskrivelse af 

Karenstid er indskrevet i 

Løsningsarkitekturen. 

Lukket 

11 Bilag C 3.7 Samspil med FOT 

Det skal afklares hvorvidt registrering af veje kan ske i 

FOT på et tidligt tidspunkt og hvorledes samspillet i 

øvrigt skal være. 

Program- 

ledelsen 

Samspillet mellem veje i FOT og 

adresseregistret er under 

afklaring. 

12 Bilag B Begrebsdefinitioner 

Definitionerne skal ses igennem og evt. strammes op i 

forhold. 

Program- 

ledelsen 

Definitionerne er gennemlæst 

og opstrammet. 

Lukket 

13 Bilag C 3.17 Matrikelsagshændelser 

Procesbeskrivelse mangler for processen ”Håndtering 

af matrikelsagshændelser”. 

Hændelser vedr.: 

• Ejerlejligheder 

• Bygninger på fremmed grund 

• Jordstykker 

• Sager 

Det skal kunne konfigureres hvad hændelserne skal 

kunne aktivere i en given kommune. 

Adresseregister Processerne i Adresseregistret 

vedrørende omkring 

matrikelsagshændelser afklares 

i løbet af nov. 2013 
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14  Opdatering af scenarier 

Scenarier der beskriver adresse/navngiven vej med 

eksempler er undervejs blevet opdateret. Scenarierne 

skal konsolideres og evt. inkluderes i 

løsningsarkitekturen. 

Adresseregistret Scenarierne konsolideres i 

løbet af november, og 

vedlægges som bilag til 

Løsningsarkitekturen 

15  ”Tidlig registrering” 

Det skal vurderes hvorvidt løsningsforslaget til tidlig 

registrering påvirker løsningsarkitekturen. 

Program-

ledelsen 

Adresseregistret 

Afklaring af GD1 og GD2 

afhængigheder afventer en 

endelig løsningsbeskrivelse af 

tidlig registrering fra GD1. 

16  Håndtering af Grønlandske adressedata 

Hvis Adresseregisteret også skal kunne håndtere 

adresser i Grønland, så skal konsekvenserne vurderes 

og løsningsarkitekturen evt. tilrettes. 

Program-

ledelsen 

Løsning er under afklaring, en 

endelig løsningsbeskrivelse skal 

foreligge 1. jan. 2014. 

17  Kommende ny vejreference 

Der arbejdes på definition af en referencemodel for 

vejdata som potentielt vil erstatte relationer mellem 

adresser og FOT-objekter. Når dette arbejde er 

afsluttet vil det givet medfører ændringer i forhold til 

løsningsarkitekturen. 

Program-

ledelsen 

Afventer afklaring på 

vejreferencen 

Lukket 

18  CPR historik 

Behov for håndtering af historiske adresser, i forhold 

til folkeregistreringen, skal afdækkes og 

løsningsarkitekturen evt. tilpasses. 

Program-

ledelsen 

Afklares med CPR i løbet af 

nov. 2013. 

19  Vedligeholdelse af myndighedskoder Program-

ledelsen 

Programledelsen rejser sagen 

overfor Grunddatabestyrelsen 
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Fx kommunekode. 

Det er ikke kun Adresseregisteret der har behov for 

dette. 

Lukket 

20  Etablering af relationen imellem adresse og postnr. 

Det præciseres hvornår relationen imellem adressen 

og postnummeret etableres. 

Adresseregistret Det præciseres hvornår 

relationen skabes i løbet af 

nov. 2013. 

21  Adgang til data om supp. bynavne ved ajourføring 

Det skal afklares om supplerende bynavne ses direkte 

fra DagiSys i forbindelse med ajourføring af temaet i 

Adresseklienten eller via Datafordeleren 

Programledelsen Afklaringen finder sted inden 1. 

dec. 2013. 

 

 


