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Nye adresser i Galgebakken

For nogle år siden, kørte Adresseprogrammet, som er en del af det 
fællesoffentlige ”Grunddataprogram”, der er besluttet af Staten, kommunerne 
og Danske Regioner. Adresseprogrammet skulle sikre korrekte, entydige og 
lettilgængelige grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder, 
til gavn for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder. I den 
forbindelse, blev vi i Albertslund Kommune opmærksomme på, at adresserne i 
Morbærhaven, Galgebakken og Det Internationale Kollegium, ikke var oprettet 
korrekt.

Adresserne i Galgebakken er oprettet på en måde der gør, at der kun er 
meget få adressepunkter i forhold til antal indgangsdøre. Det giver 
udfordringer for alle der anvender GPS, når de skal finde vej. Hvis der kun er 
en enkelt eller ganske få adresser i et stort område med mange bygninger, har 
1-1-2, ambulance, brand og politi svært ved at finde frem, og kan blive 
forsinket. Ligeledes kan det medføre udfordringer for post-og pakkebude, 
taxiselskaber, kortvisning og mange andre virksomheder der benytter adresser 
fra Danmarks Adresseregister, som er Danmarks autoritative register for 
vejnavne og adresser.

Det er derfor nødvendigt at ændre på husnumrene. Som det er nu, består 
adresserne af et husnummer f.eks. Galgebakken Øster 10, og et dørnummer 
7A. Det svarer til at der er en indgangsdør ved Galgebakken Øster 10, og alle 
de underliggende adresser på strædet, er dørnumre inde i en ”opgang”. 
Præcis som man gør ved lejligheder i etage byggeri.

På nuværende tidspunkt er der 72 adressepunkter i Galgebakken, som kan 
findes på GPS. Hver indgangsdør skal have sit ejet adressepunkt. Det betyder 
at der burde være ca. 800 adressepunkter i Galgebakken, som hver angiver 
den præcise indgangsdør. For at det kan lykkes, skal der laves nye adresser, 
som følger Adresseloven.

Vi ønsker at ændre adresserne nu, fordi Galgebakken står overfor en 
renovering, hvor der også skal laves nye skilte. Det er derfor et oplagt 
tidspunkt, at få oprettet nye lovlige adresser, inden skiltene skiftes.

Der er lavet fem forskellige forslag til, hvordan de nye adresser kan blive 
nummereret. Vi er meget interesseret i, at høre bestyrelsens mening om de 
forskellige forslag, baseret på jeres kendskab til området.

Der kan læses meget mere om adresser på danmarksadresser.dk
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