
Vejledende forhåndsmeddelse DAR 

 

II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne: 

KOMBIT er, på baggrund af en aftale indgået med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og KL, 

ansvarlig for projektet om udvikling og drift m.v. af det fremtidige DAR 1.0.  

 

Hidtil har BBR været Danmarks officielle adresseregister. Det ændrer sig i 2015, hvor adressedelen udskilles 

fra BBR og lægges over i et nyt selvstændigt register - DAR (Danmarks Adresseregister).  

 

Udviklingen af DAR er et led i Grunddataprogrammets målsætning om, at alle data kun skal registreres et 

sted, og at adgangen til dem skal være sikker, enkel og effektiv. DAR bliver Danmarks nye autoritative 

adresseregister, når det bliver udskilt fra BBR. De vigtigste nye funktioner i DAR bliver: 

 

 Registrering af adresser, vejnavne og stednavne 

DAR skal understøtte en tidlig registrering af livscyklus for adresseobjekter. Dette giver en øget sikkerhed i de 

mange anvendelser, der finder sted fra de øvrige grunddataregistre. 

 

 Distribution af grunddata via Datafordeleren 

Datafordeleren er en del af Grunddataprogrammet delaftale 7. Formålet med Datafordeleren er effektivt, stabilt 

og sikkert at distribuere data fra Grunddata-registrene til både offentlige og private brugere af grunddata. Alle 

fællesoffentlige grunddata skal distribueres via Datafordeleren. DAR skal derfor tilpasses, så der både modtages 

og afleveres data via Datafordeleren herunder hændelser. 

 

 Ny sikkerhedsløsning 

DAR skal udvikles, så det benyttes og understøtter den nye fælles sikkerhedsløsning udviklet til 

Grunddataprogrammet. Målet er at få en sikkerhedsmodel, der har rolle/rettigheder, der kan spille op mod 

entiteterne i kommunernes lokale AD, samt nogle landsdækkende roller, der giver adgang til alle data i registret. 

 

 Konvertering af data 

For DAR 1.0 er der fastlagt en ny informationsmodel, der skal sikre sammenhæng til andre registre i 

grunddataprogrammet. Den nye informationsmodel indeholder udvidelser til den for DAR 0.9 definerede. Der skal 

eventuelt gennemføres en konvertering fra den nuværende til den nye informationsmodel. 

 

 Videreudvikling eller nyudvikling af brugergrænseflade til kommunal sagsbehandling 

Den nye informationsmodel for DAR og øvrige registre i Grunddataprogrammet vil betyde en række rettelser og 

tilføjelser til webklienten for kommunal sagsbehandling. Klienten forventes at indeholde GIS-funktionalitet for en 

geografisk oprettelse og stedfæstelse af adressedata.  

 

Den kommende leverandør af det fremtidige DAR 1.0 forventes fundet via et begrænset udbud. 

 

Yderligere information om projektet findes på grunddataprogrammets hjemmeside (http://grunddata-

ejendom-adresse.dk/grunddata) og KOMBITs hjemmeside (www.kombit.dk/dar), der løbende opdateres 

http://grunddata-ejendom-adresse.dk/grunddata
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/grunddata
http://www.kombit.dk/


med nyheder om projektet. Interesserede leverandører opfordres derfor til løbende at følge med på 

hjemmesiden. 

 

Formålet med denne forhåndsmeddelelse er at gøre alle potentielle leverandører opmærksomme på 

projektet og processen samt leverandørernes mulighed for at bidrage med input. Se nærmere under pkt. 

II.8). 

 

II.8) Yderligere oplysninger: 

Specificeringen af det fremtidige DAR 1.0 er i fuld gang. Derfor inviterer KOMBIT interesserede 

leverandører til at bidrage til processen med fokus på teknisk sparring. 

 

Sparringen vil ske på baggrund af leverandørmøder med KOMBIT. Information vedrørende dagsorden, 

tilmeldingsprocedure mv. offentliggøres på KOMBITs hjemmeside (www.kombit.dk/dar). 

 

Foreløbig tidsplan: 

Udbudsbekendtgørelse Q1 2015 

Tilbudsfase Q1-Q2 2015 

Kontraktindgåelse primo Q3 2015 
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