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Udkast til forslag til  adresseloven 

 
Loven har til formål at sikre vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende 
system af vejnavne og adresser, som gør det muligt at finde vej. Det gælder også 
i havne, hvor der er et stort behov for kortlægning og ikke mindst GPS dækning 
både på de offentligt tilgængelige steder som på de områder, hvor der kun er 
begrænset adgang.    
 
Mange lastbiler og servicevogne kommer til eller fra en havn. Det betyder dels 
stor og tung trafik til havnene, dels et stadigt stigende antal ikke-stedkendte og 
ikke-dansksprogede chauffører på havneområder. En bedre kortlægning af 
havnearealerne giver mulighed for en bedre kørselsplanlægning. Af hensyn til 
afhjælpning af trængsel, færdselssikkerhed og almindelig service over for 
kunderne, vil det derfor for alle være en fordel at fremkommeligheden styrkes.   
 
Et andet meget vigtigt aspekt er selvfølgelig beredskabets mulighed for at finde 
hurtigt og sikkert frem. Havne og skibe er risikofyldte arbejdspladser, hvor 
mange mennesker færdes. På nogle havne, er der også en del mennesker, der 
færdes i erhvervshavne-afsnittene i mere rekreativt øjemed. 
 
Krydstogtsindustrien er i fortsat vækst i flere danske havne. Nogle af de store 
krydstogtskibe kan have op til 6.000 mennesker om bord. En GPS med ilagte 
kajnumre kunne være et nyttigt værktøj i de tilfælde, hvor der hurtigt er brug for 
et redningskøretøj til skibet.  
 
I takt med at beredskabet er sammenlagt i større enheder og dermed blevet 
mindre stedkendte, samt at AMK’en i kraft af organisering og fysisk placering 
har fået svindende muligheder for at guide ambulance o.a. frem, vokser behovet 
for at kunne regne med koordinaterne.   
 
Derfor har havnene behov for, at der er et ret tætmasket net af 
koordinater/adresser, som gør det muligt at orientere sig og finde vej. Det er 
ikke altid tilstrækkeligt som beskrevet i adresseloven, at adressen består af et 
vejnavn og et husnummer.   
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En væsentlig del af havnenes arealer har adresse, nemlig typisk de arealer, der er 
bygninger på. Når der er bygninger, bør der i princippet være en adresse, der er 
kortlagt med de nødvendige grunddata. Men de kajnære arealer - der hvor skibe 
lægger til, hvor mandskab færdes, hvor krydstogtskibe lægger til og hvor 
chauffører skal finde frem, er derimod ikke kortlagt. Danske Havne har talt for, 
at kajnumre vil være et godt grundlag, da disse er entydige, stabile og 
standardiserede.  
 
Det er ikke indtrykket, at det kræver en specifikation i adresseloven at finde 
frem til en effektiv og entydig måde at vedligeholde og udvikle et system af 
”adresser” på havne, som gør det muligt at finde vej og undgå hvide pletter på 
GPS’en. Men det kan være, at det er Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering, der skal gå ind i den praktiske udformning for at sikre, at der 
netop kommer en effektiv, landsdækkende løsning, der også omfatter kajnære 
områder.  
 
Danske Havne har foreslået Geodatastyrelsen, at det undersøges om ikke 
styrelsen kan ”trække” og anvende informationer fra Havnelodsen direkte til 
dette brug, så havneområder er lettere at finde rundt i. En sådan fremgangsmåde 
vil også løse spørgsmålet om vedligehold, da havnene sørger for at meddele 
ændringer f.eks. i forbindelse med havneudvidelser til Havnelodsen. Styrelsen 
for Dataforsyning og Effektiviserings arbejde med adresseloven og dens formål 
kan måske bidrage til en afklaring og løsning, så det også kan blive lettere at 
finde rundt på havne.   

 

Med venlig hilsen 

Nete Herskind 

Danske Havne 


