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kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
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As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
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Orientering
Denna tekniska rapport (i detta dokument kallad handboken) är ett komplement till den svenska standarden SS
637003 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Begrepp och principer, (i detta dokument kallad
standarden) som publicerades i oktober 2015.
Standarden och handboken har utarbetats av den tekniska kommittén Belägenhetsadresser, SIS/TK 466
Belägenhetsadresser. Kommittén ingår i projektområdet för geografisk information – SIS/TK 323 Geodata –
inom SIS, Swedish Standards Institute. Denna handbok har utarbetats av experter från Lantmäteriet,
PostNord Sverige AB, Södertälje kommun, Järfälla kommun, Sveriges kommuner och landsting,
Institutet för språk och folkminnen samt Bring Citymail.
Kommitténs avsikt är att fortsätta utveckla handboken efter denna andra utgåva. Denna utgåva riktar sig i första
hand till ”adressproducenterna” som beslutar om adresser och upprättar register och databaser med
adressinformation. Den är också tänkt som ett stöd för dem som i övrigt arbetar med adressättning eller
använder adresser i sin verksamhet.
Kommitténs förhoppning är att även adressanvändarna, såväl enskilda personer och företag som myndigheter
och intresseorganisationer, ska bidra till att standarden och handboken utvecklas och hålls aktuella. Detta kan
bäst göras genom medverkan i kommitténs fortsatta arbete.
Huvudsyfte
Huvudsyftet med denna handbok är att den ska vara ett stöd för adressättaren och innehåller därför många
exempel på adressättning vid olika situationer. Handboken är ett komplement till standarden. Den ersätter inte
standarden, och för att få helheten bör båda dokumenten användas parallellt. Handboken ger en god inblick i
dels vad som menas med belägenhetsadresser, dels att de är till stor nytta för olika funktioner i samhället.
Eftersom belägenhetsadresser alltid innehåller ortnamn så är de också bärare av ett stort kulturarv i Sverige.
Därför måste de behandlas efter givna regler – god ortnamnssed. Handboken ger också en bra beskrivning
över olika typer av adresser och vad de används till. Hela samhället är beroende av bra belägenhetsadresser
som var och en pekar ut en viss plats. För att nå platserna krävs också en bra skyltning.
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1
1.1

Omfattning
Vad är en belägenhetsadress?

En plats är enligt Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, ett område med välbestämt läge och
begränsad omfattning, ibland mer eller mindre tänkt som en punkt.
Läget för en geografisk plats kan alltid identifieras med koordinater i ett koordinatsystem men vissa geografiska
platser kan också identifieras med en belägenhetsadress. Belägenhetsadresser är alltså ett sätt att ange
geografiska platser utan att använda koordinater. Eftersom belägenhetsadresserna är entydiga, dvs. pekar ut
bara en enda plats på marken, kan de sägas utgöra ett indirekt referenssystem. Andra indirekta referenssystem
är t.ex. fastighetsbeteckningar och statistikområden.
Till skillnad från många andra referenssystem är belägenhetsadresserna, åtminstone till vissa delar, kända och
de används av dem som besöker, bor på eller verkar på platsen. Dessa delar syns oftast på skyltar vid gator
och vägar, på hus och på kartor. Belägenhetsadresserna är särskilt viktiga för tillfälliga besökare.
En belägenhetsadress avser vanligen läget i markplanet, men det kan förekomma belägenhetsadresser med
samma läge i två dimensioner men med olika höjdlägen, t.ex. vid tunnlar och broar. Belägenhetsadresser skulle
kunna användas även till att peka ut platser inne i byggnader eller anläggningar, men i denna handbok
behandlas inte den möjligheten.
Det finns också adresser som fyller andra syften. En postadress, till exempel, ger information till en postoperatör
om slutdestination för postförsändelser. Väsentliga delar av belägenhetsadresserna används normalt också i
postadresserna. Dessa delar får därför en vid spridning i kundregister, föreningsmatriklar osv.
Belägenhetsadresser är ett sätt att ange geografiska platser utan att
använda koordinater.

1.2

Nyttan med belägenhetsadresser

Korrekta belägenhetsadresser är viktiga för effektiviteten i administration, transporter och räddningstjänst. De
bidrar också till minskad resursförbrukning och motverkar negativ miljöpåverkan genom att felkörningar vid
utryckningar, leveranser och besök kan undvikas. Att snabbt hitta till rätt plats kan vara skillnaden mellan liv och
död. Belägenhetsadressen är också viktig genom att den kan fungera som identifierare för en byggnad eller
anläggning som adressen knutits till. Denna funktion kan utnyttjas för uppbyggnad av register över t.ex.
bostadslägenheter eller verksamhetslokaler.

1.3

Adressatta företeelser

En adressatt företeelse är ett geografiskt objekt som kopplats till en eller flera belägenhetsadresser. Kopplingen
kan ske direkt mellan belägenhetsadressen och objektet, t.ex. en byggnad, eller till en särskilt angiven företeelse
som tillhör eller ingår i den adressatta företeelsen, t.ex. en entré till byggnaden. Det geografiska objektet kan
också pekas ut med andra referenssystem än belägenhetsadresser. I praktiken förekommer ofta att läget av ett
objekt anges med en referens till en belägenhetsadress utan att någon formell koppling mellan objekten gjorts.
Oftast underförstås i sådana fall en referens till det geografiska objekt som adressen är kopplad till. Exempel:
”Lekplatsen som ligger söder om Violgatan 15” tolkas av alla som ”Lekplatsen som ligger söder om huset som
har adressen Violgatan 15” eftersom det är huset som syns på marken och inte adressen i sig.
Eftersom läget av en plats också kan beskrivas med enbart koordinater kan platsen beskrivas såväl med det
indirekta referenssystemet belägenhetsadresser som med ett koordinatbaserat, dvs. direkt referenssystem.

1.4

Ansvaret för att sätta belägenhetsadresser

I Sverige är ansvaret för att sätta och fastställa belägenhetsadresser inte fullständigt lagreglerat, men från och
med den 1 juli 2006 är kommunerna enligt lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) skyldiga att fastställa
adresser till alla bostadsentréer.
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Postadresserna och folkbokföringsadresserna ska bygga på belägenhetsadresserna. Detta stöds också av
kommunallagens regler om kommunernas allmänna kompetens. Kommunerna får därför fastställa
belägenhetsadresser där sådana behövs. Det gäller utöver bostäder därmed även lokaler där verksamhet
bedrivs, samlingslokaler och andra besöksmål. De adresser kommunerna fastställt redovisas med sina
kopplingar till fastighet och byggnad i Fastighetsregistrets adressdel som Lantmäteriet förvaltar och ansvarar
för. PostNord förser adresserna med postnummer och postort. Skatteverket hämtar adresserna och kan, genom
att dessa är kopplade till fastighet och byggnad, få korrekta adresser för folkbokföring på lägenhet.
Kommunernas egna verksamheter, vilka utförs i egen regi såsom bygglovsprövning och hemtjänst eller av
entreprenörer som t.ex. renhållning, omfattar hela kommunområdet, och där används belägenhetsadresser i
planering och dagligt arbete. Därigenom får kommunen kunskap om vilka behov av adressättning som finns
och möjlighet att arbeta förutseende med adressfrågorna. Bevakning av adressfrågorna är därför ett
gemensamt intresse för hela kommunorganisationen och inte bara för den ansvariga förvaltningen.
Kommunerna fastställer belägenhetsadresser där sådana behövs. När det
gäller bostadsadresser så är kommunerna skyldiga att fastställa sådana.
De adresser kommunerna fastställt registreras och redovisas med sina
kopplingar till fastighet och eventuell byggnad i Fastighetsregistrets
adressdel som Lantmäteriet förvaltar och ansvarar för.

1.5

Ortnamn i belägenhetsadresser

Belägenhetsadresserna innehåller alltid ortnamn. Det är med hjälp av ortnamnen som en belägenhetsadress
blir unik och entydig. För att ett ortnamn ska kunna användas i en adress krävs att det är känt i en större
namnbrukarkrets. Ortnamnen är samtidigt en viktig bärare av landets kulturarv och detta avspeglas i regler om
god ortnamnssed i kulturmiljölagen. Standarden stöder också inom ramen för god ortnamnssed lokala
traditioner i adresskicket.
Vid fastställandet av namnen i belägenhetsadressen ska god ortnamnssed iakttas i enlighet med kapitel 1 § 4 i
kulturmiljölagen.
Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas. Det innebär att


hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,



ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer
talar för annat,



påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och



namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid
skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form.
(Lag 2013:548)

1.6

Namn på minoritetsspråk

Det är möjligt att, förutom på svenska, även redovisa adressernas namn på minoritetsspråken samiska, finska
och meänkieli.
Denna möjlighet kan användas när det är helt klart att namnen syftar på exakt samma område och skillnaden
ligger i vilket språk som används.
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1.7
1.7.1

Standard för belägenhetsadresser
Vad standarden är till för

Standarden beskriver ett adressreferenssystem för belägenhetsadresser inom Sverige och syftar till att vara ett
stöd för adressättning och fastställande av belägenhetsadresser samt för uppbyggnad och skrivning av
belägenhetsadresser. Den bör även kunna vara ett stöd vid utveckling av applikationer och dataformat för
registrering och utbyte av belägenhetsadresser.
När det gäller hur adresser ska se ut är standarden mycket detaljerad i vissa avseenden, t.ex. vilka skrivtecken
som är tillåtna i olika typer av namn och beteckningar.
Vad som föreskrivs i gällande lag eller förordning som berör standardens tillämpningsområde kan i vissa fall ta
över om en tillämpning av standarden skulle visa sig strida mot författningen.
Standarden är framförallt till för att beskriva hur belägenhetsadresser är uppbyggda,
vilka
begrepp
som
ska
användas
samt
hur
belägenhetsadresser ska skrivas.

1.7.2

Vad standarden inte är till för

Standarden beskriver inte vad adresserna är tänkta att knytas till. Belägenhetsadressen anger läget för en plats
som behöver ha adress, t.ex. därför att där finns ett hus. Det betyder att postdistributionsföretag måste hålla
sina egna förteckningar över de postlådor till vilka post ska lämnas, och till varje postlåda knyta den eller de
adresser som utnyttjar lådan. (Detta kan bli aktuellt t.ex. när det gäller postutdelning där postlådorna är samlade
på ett ställe och inte i anslutning till byggnaderna som belägenhetsadresserna avser.) Likaså måste t.ex. en
kommun själv hålla ett register över sina offentliga byggnader och knyta rätt adresser till dem.
Standarden syftar inte till att underlätta områdesindelningar för andra ändamål än att hitta rätt och kunna
redovisa adresser inom geografiska områden på olika nivåer. För postdistribution, taxesättning eller
statistikframställning finns andra indelningar som görs utifrån dessa verksamheters behov. (Ofta anpassas ändå
sådana områden så att de stämmer med områdena i adresserna. Detta kräver då att alla berörda har rutiner för
rapportering och fortlöpande uppföljning av förändringar.)
1.7.3

Handbokens relation till standarden

Handboken ersätter inte standarden utan bör läsas parallellt med den. För termer och definitioner i denna
handbok hänvisas till avsnitt 2 i standarden.
I de efterföljande avsnitten av handboken lämnas råd och rekommendationer för hur adresser sätts, används
och sprids. Råden berör det praktiska arbetet med att sätta och informera om adresser. De avser såväl hur
adresser ska sättas och presenteras för att hjälpa människor att hitta rätt som hur de ska utformas för att kunna
hanteras i register och geografiska databaser.
Rekommendationerna är till för att säkra kvaliteten på Sveriges belägenhetsadresser och därmed öka deras
användbarhet.
Standarden tar inte upp frågan om vilka specifika företeelser som kan ha belägenhetsadress, dvs. vilka olika
typer av geografiska objekt som en belägenhetsadress kan ha samband med. Den innehåller inte heller något
om hur namn och nummer i adresser väljs eller om praktisk adressättning. Sådana frågor behandlas utförligt i
handboken.
Eftersom adresserna innehåller ortnamn som geografiska identifierare ingår också en översiktlig beskrivning av
svensk ortnamnsvård i handboken. Vidare behandlas val av lämpliga ortnamn för användning i adresser, hur
de väljs ut och skrivs.
I en tidigare utgåva av standarden behandlades även status för belägenhetsadresser (föreslagen, reserverad,
gällande, upphörd). Det ingår inte längre och status behandlas därför inte heller i handboken. Detta mot
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bakgrund av att status inte är en adresskomponent. Om status för belägenhetsadresser behöver anges får detta
hanteras i kommunernas egna verksamhetssystem.
1.7.4

Standarden bygger på internationell standard

Standarden togs fram samtidigt som den internationella standarden ISO 19160-1, Addressing – Part 1:
Conceptual model. ISO 19160-1 refereras därför i standarden som en ”draft international standard”,
ISO/DIS 19160-1, alltså som ett utkast till standard. Under 2016 fastställdes ISO 191601 som svensk standard,
SS-ISO 19160-1:2016, och fick den svenska titeln Adressering – Del 1: Begreppsmodell. Den kommer troligtvis
även att bli europeisk standard och får då beteckningen SS-EN ISO 19160-1.
ISO 19160-1 beskrivs så här i dokumentet Relevanta standarder för geodata - en vägledning:
Standard som beskriver hur ett adressystem ska beskrivas. Den definierar några grundläggande begrepp och
innehåller ett schema med basklasser för klasser som beskriver olika typer av adresskomponenter. Syftet med
standarden är att man ska kunna beskriva, förstå, jämföra och mappa mellan olika adressystem. Både
belägenhetsadresser och postadresser kan beskrivas. Standarden vänder sig till den som vill beskriva ett
adresssystem.
Den internationella standarden ISO 19160-1 ingår i en serie av standarder om geografisk information,
ISO 19100-serien. Dessa standarder är i stor utsträckning också europeisk (EN) och svensk standard (SS).
Standarderna är utarbetade inom den internationella tekniska kommittén för geografisk information,
ISO/TC 211. Standarderna beskrivs i Relevanta standarder för geodata - en vägledning. Där beskrivs också
andra delar i ISO 19160 och de aspekter de tar upp, t.ex. kvalitetsbeskrivning för adressdata.
1.7.5

Omvärldsanalys

Inom det europeiska standardiseringsorganet CEN ryms 33 länder (år 2016) – samtliga EU-länder plus EFTAländerna Norge, Schweiz och Island. När ett nytt standardiseringsärende startar inom SIS eller något annat
CEN-lands formella standardiseringsorgan är man skyldig att göra en så kallad notifiering till CEN. Då
kontrollerar man om det redan finns en europeisk eller nationell standard inom samma område i något av CENländerna. Det görs innan en nationell standard fastställs. Huvudskälet till detta är att undanröja handelshinder
enligt EU:s anmälningsdirektiv för tekniska föreskrifter (EU) 2015/1535.
Det inom EU antagna INSPIRE-direktivet ställer krav på att medlemsländernas geodata, som har betydelse
inom miljöområdet, ska kunna utbytas över gränserna. Ett regelsystem med tillämpningsföreskrifter och
vägledningar för hur data ska vara strukturerade och hur olika datamängder ska beskrivas (metadata) har
arbetats fram. Den geografiska informationen har delats upp på olika teman. För varje sådant tema utarbetas
en vägledning av en grupp experter från olika länder.
För temat adresser började arbetet 2008 och flera utgåvor av vägledningen har publicerats. Den senaste
utgåvan, INSPIRE Data Specification on Addresses – Technical Guidelines 3.1, publicerades 2014.
Avsikten är att närmare specificera vilken information om adresser som ska kunna utbytas och hur informationen
ska vara ”paketerad” samt vilka metadata som ska finnas. Eftersom adresser har hanterats på olika sätt i
länderna blir en sådan specifikation en mall där respektive land sedan avgör hur den egna informationen ska
läggas in i mallen. För mer detaljer, se http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
Arbetet med adresser inom ISO/TC 211 startades efter INSPIRE-arbetet med vägledningar och med ambitionen
att ta hänsyn till INSPIRE-arbetet. Det finns dock en liten skillnad i synen på adressnummer. I ISO 19160-1
betraktas detta som en av de adresskomponenter som adressen refererar till medan man i INSPIRE:s modell
ser det som ett attribut hos adressen. Om detta har någon praktisk betydelse för standarden, som följer ISO
19160-1, är svårt att avgöra.
Förändringar i omvärlden i form av nya ISO- eller CEN-standarder,
EU-direktiv eller ändrade förhållanden inom Sverige kan leda till behov av
att revidera den svenska standarden. Initiativ till revidering kan tas av den
organisation som upptäcker behovet. Den tekniska kommitté som ansvarar
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för standarden kan lämna vägledande råd för hur standarden bör tillämpas
till dess att den har reviderats.

1.8

Vanliga frågor

Var kan jag få tag på standarden?
Standarden SS 637003 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Begrepp och principer köps från SIS,
www.sis.se eller 08-555 523 10.
Kostar det något att använda standarden och hur får jag hjälp med att använda den?
Nej, när du har köpt standarden kostar det inget att använda den. Är du i behov av hjälp vid implementering av
standarden hänvisar vi till SIS/Geodata användarstöd. Geodata användarstöd hanterar ditt ärende tillsammans
med områdesexperter och ger dig svar. Användarstödet når du via geodata@sis.se
Jag har ett adressexempel som jag vill fråga om och/eller dela med andra, hur gör jag då?
För dig som på något sätt jobbar med adresser är SIS kommitté för belägenhetsadresser ditt bollplank. Skicka
in dina förslag och funderingar till geodata@sis.se

2

Belägenhetsadressens komponenter

2.1

Adresskomponenter

En belägenhetsadress beskriver hur man hittar till platsen genom användning av olika adresskomponenter.
Nedan anges de olika nivåerna och vilka områdestyper som finns på varje nivå samt grunddragen för hur en
adresskomponent ska se ut. Reglerna för teckenmängder som finns i standardens avsnitt 4 visar vilka
skrivtecken som får användas i de olika typerna av namn och beteckningar. I de följande exemplen anges också
det högsta antalet tillåtna tecken en adresskomponent av viss områdestyp får innehålla.
2.1.1

Kommun

Namn på kommunen – t.ex. Gävle
2.1.2

Geografisk kommundel

Namn på del av kommunen där platsen ligger – t.ex. Valbo. (Varje kommun bestämmer själv hur många
geografiska kommundelar som behövs och namnen på dem. Om kommunen inte indelas i geografiska
kommundelar så används kommunnamnet som geografisk kommundel.)
2.1.3

Adressområde

Namn på gata, väg eller by som ska användas för adressättning och som ligger inom den geografiska
kommundelen – t.ex. Nygatan, Hilleviksvägen, Västbyggeby.
2.1.4

Gårdsadressområde

Namn på gård eller mindre bebyggelsegrupp inom byadressområde – t.ex. Per-Olsgården, Stenhagen.
2.1.5

Adressplats

Beteckning på adressplats, dvs. den enskilda adressen inom adressområdet, är normalt ett nummer, ibland
kompletterat med en eller två bokstäver (bokstavstillägg), t.ex. 14 eller 71B. När det är metertalsadressplatser
anger numren avstånd i tiotal meter längs vägen och längs eventuell sidoväg, exempelvis 17-0, 234-35 eller
19–0A. I beteckningen för adressplats får också ingå uppgift om lägestillägg, exempelvis 21 UH eller 14A U3.
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