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Förord 
En belägenhetsadress är ett sätt att unikt ange en plats inom en nation utan 
att använda koordinater. Belägenhetsadresser är som regel kända för dem 
som bor och verkar på platsen och oftast, direkt eller indirekt, angivna med 
skyltar. Vanligtvis anger adressen en plats för besök eller leverans i anslut-
ning till en fastighet. 

Belägenhetsadresser bestäms av kommunerna och registreras av dessa i 
adressdelen av lantmäteriverkets nationella basregister för fastigheter och 
belägenhetsadresser. De av kommunerna satta adresserna skall följa 
svensk standard SS 63 70 03, Geografisk information – Belägenhetsadresser – 
Begreppsmodell. Riktlinjer för registrering av belägenhetsadresser ges av 
lantmäteriverket i Handbok – Ajourföring adressdelen i fastighetsregistret. 

Belägenhetsadresserna i lantmäteriverkets fastighetsregister ligger till 
grund för postadresser, vilka sätts av posten och upprätthålls i postens 
register för postadresser. 

Basregister för belägenhetsadresser på SCB är geografidatabasen. 

I detta meddelande beskrivs hur nationellt standardiserade belägenhets-
adresser skall användas i SCB:s register för att standardisera beskrivningen 
av belägenhet. Under en övergångsperiod kan en förenkling användas. Det 
är en sammanslagning som innebär att postadresstandardens adressele-
ment ”gatunamn, vägnamn, bynamn och/eller gårdsnamn” används, se 
svensk standard SS 61 34 01, Posttjänster – Svenska postadresser. 

Detta meddelande innehåller en sammanfattning av den nationella stan-
darden för belägenhetsadresser och en kort beskrivning av användningen 
av  postadresstandarden. För full information hänvisas till de officiella do-
kumenten, enligt ovan. 

Standardiserade belägenhetsadresser i det offentliga statistiksystemet har 
ett stort värde för registerhållning, besöksintervjuer, registerutdrag och 
samutnyttjande av geokodade data. 

Statistiska centralbyrån i januari 2005 

 

Ulf Jorner 
 
 C-G Hjelm 
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Innehåll (Obligatorisk) 
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Sammanfattning 
Detta Meddelande i samordningsfrågor beskriver kort den nationella stan-
darden för belägenhetsadresser. För flera registerhållare på SCB kan det 
innebära ett betydande arbete att direkt övergå till den nationella standar-
den. Därför redovisas också en SCB-specifik anpassning av den nationella 
standarden för användning på kort sikt. Referenser ges till fullständig offi-
ciell dokumentation av standarder för belägenhets- och postadresser. Ut-
över de nationellt standardiserade fälten redovisas också den på SCB re-
kommenderade standarden för fältnamn.  
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Belägenhetsadress 

Översikt 
Översikt av standard för belägenhetsadress 
Overview of standard for locational address 

Nivå Delar i en belägenhetsadress For- 
mat1 

Tecken Obliga- 
torisk2 

 SCB-fältnamn 

 Nationell standard      
1 Kommun N 4 Ja  kommun 
2 Geografisk kommundel A 22 Ja  geokommundel 
3 Adressområde A 35 Ja  adressomrade 
4 Gårdsadressområde A 35 Nej  gårdsadressomrade 
5 Adressplats  A 35 Ja  adressplats 
       
 Nationell standard – populärnamn      
 Populärnamn3 A 30 -  popularnamn 
       
 SCB-anpassad standard – adressområden      
 Gatunamn/gård 4 A 70 -  gatunamngard 

 

Den nationella standarden för belägenhetsadresser är hierarkiskt upp-
byggd, med fem nivåer. Den högsta nivån är kommun och den lägsta är 
adressplats. Dessa fem nivåer behövs för att unikt beskriva en belägenhet. 

Den nationella standarden omfattar också populärnamn. Detta kan ses som 
ett komplement till adressplats. 

Den SCB-anpassade standarden innebär att SCB använder postadressstan-
dardens adresselement ”gatunamn, vägnamn, bynamn och/eller gårds-
namn” vilket är en sammanslagning av adressområde och gårdsadressom-
råde, med adressområde i första ledet och gårdsadressområde i sista ledet. 
Se svensk standard SS 61 34 01, Posttjänster – Svenska postadresser. Fältet  i 
den SCB-anpassade standarden benämns ”Gatunamn/gård”.  

 

                                                 
1 N = Numerisk, A = Alfanumerisk 
2 Samtliga fält i den hierarkiska standarden skall finnas i register med belägenhetsadress. 
Med obligatorisk avses här att fältet inte kan sakna innehåll. 
3 Populärnamn ingår inte i standardens nivåuppdelning. Dock kan det betraktas som ett 
tillägg till beskrivningen av nivå 5 (adressplats). 
4 Gatunamn/gård är en sammanslagning av adressområde och gårdsadressområde, d.v.s. 
nivå 3 och 4, i nämnd ordning, till ett fält.  
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Nationell standard  
Den nationella standarden för belägenhetsadresser är hierarkiskt upp-
byggd, med fem nivåer. Den högsta nivån är kommun och den lägsta är 
adressplats. Dessa fem nivåer behövs för att unikt beskriva en belägenhet. 

Den nationella standarden anger dataformat och teckenlängd men inne-
håller inte rekommendationer för fältnamn. I detta MIS har SCB lagt till 
rekommendationer för fältnamn, s k SCB-fältnamn. 

Samtliga fem fält i den nationella standarden skall införas på SCB på lång 
sikt och skall följa format och namngivning enligt detta MIS. Standardise-
ring av innehåll skall ske mot SCB:s geografidatabas. 

Begrepp och förklaringar  

kommun 
är en av Sveriges officiellt fastlagda kommuner. I SCB:s användning repre-
senteras kommunen av dess fyrsiffriga kod. 

geografisk kommundel 
är en geografisk underindelning av en kommun, vilken görs av kommunen 
i syfte att unikt lokalisera en belägenhetsadress. Den kan, men behöver 
inte, använda sig av befintliga indelningar, t ex församlingar, tätorter eller 
stadsdelar. Om geografisk kommundel saknas skall kommunens namn an-
vändas, eftersom fältet är obligatoriskt. 

adressområde 
är vanligen ett gatunamn, namnet på en väg eller ett torg. Det är då ett ga-
tuadressområde. Det kan också vara en by eller en bebyggelse. Det är då ett 
byadressområde. 

gårdsadressområde 
används bara när ett adressområde är ett byadressområde. Oftast anger det 
då gårdens namn. 

adressplats 
är den information som unikt bestämmer en plats inom ett gatuadressom-
råde eller gårdsadressområde. Vanligen ett portnummer, inklusive bok-
stavsbeteckningar (s k littera). 

Exempel Nationell standard  

Nivå Exempel 1 Exempel 2 

1 – kommun 0123 0483  
2 – geografisk kommundel Järfälla Stora Malm 
3 – adressområde Sigillgatan Sågmon 
4 – gårdsadressområde  Sågstugan 
5 – adressplats  6 3A 

Anm. Kommunnamn är i ex 1 Järfälla och i ex 2 Katrineholm. 

 



Standard för belägenhetsadresser Belägenhetsadress – nationell standard – populärnamn 

Statistiska centralbyrån 11 

Nationell standard – populärnamn 
I den nationella standarden för belägenhetsadresser beskrivs också fältet 
populärnamn. Detta kan ses som ett komplement till nivå 5, adressplats. 

Populärnamn kan vara viktiga att ha i SCB:s register eftersom dessa kan 
underlätta kontakter med uppgiftslämnare när populärnamnet är känt men 
inte den officiella belägenhetsadressen. 

I vissa fall kan kommunens konstruktion av belägenhetsadresser innebära 
att ett tidigare använt gårdsnamn sätts som populärnamn. I de fallen kan 
det vara så att populärnamnet inte är allmänt känt för dem som bor och 
verkar på platsen. 

Populärnamn behöver kunna tas om hand av SCB och skall följa namngiv-
ning och format enligt detta MIS. 

Innehållsmässigt skall det standardiseras mot geografidatabasen. 

Begrepp och förklaringar 

populärnamn 
är väl känt av lokalbefolkningen och används i dagligt tal och utgör ett 
tillägg till adressplats. 

Populärnamn beskrivs i den nationella belägenhetsstandarden, men ingår 
inte i nivåstrukturen för lägesbestämning. 

Exempel Nationell standard – populärnamn  

Nivå Exempel 1 Exempel 2 

1 – kommun 0114 0486 
2 – geografisk kommundel Holmen Vårfruberga 
3 – adressområde Löwenströms väg Fogdö 
4 – gårdsadressområde  Lagerlunda 
5 – adressplats  2 1 
   – populärnamn Daghemmet Lergöken Granbecks livs 

Anm. Kommunnamn är i ex 1 Upplands Väsby och i ex 2 Strängnäs. 
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SCB-anpassad standard – adressområden 
För flera register på SCB kan det innebära ett betydande arbete att direkt gå 
över till den nationella standarden. Därför kan kortsiktigt en förenkling av 
den nationella standarden användas. Förenklingen, som bygger på post-
adresstandarden, innebär att i stället för adressområde och gårdsadressom-
råde, var för sig, används ett fält som utgör en sammanslagning av dessa 
två fält. Fältet benämns ”Gatunamn/gård”.  

Den SCB-anpassade standarden skall följa format och namngivning enligt 
detta MIS. 

Innehållsmässigt skall den standardiseras mot geografidatabasen. 

Begrepp och förklaringar 

gatunamn/gård 
är en sammanslagning av adressområde och gårdsadressområde med ad-
ressområde som första led och gårdsadressområde som andra led. Gårds-
adressområde används då behov finns. Fältet är detsamma som postad-
resstandardens adresselement ”gatunamn, vägnamn, bynamn och/eller 
gårdsnamn” vilket ingår i ”geografiskt lokaliserat avlämningsställe”  

Exempel SCB-anpassad standard – adressområden   

Nivå Exempel 1 Exempel 2 

1 – kommun 0428 0117 
2 – geografisk kommundel Landsbygd Östra Ryd 
   – gatunamn/gård Båsenberga Kalvudden Rydboholms gård Grindstugan 
5 – adressplats  1  

Anm. Kommunnamn är i ex 1 Vingåker och i ex 2 Österåker. 
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In English 

Summary 
This Report on Statistical Co-ordination for the Official Statistics of 
Sweden, briefly describes the Swedish national standard for locational 
address and its use at Statistics Sweden. The full implementation of the 
standard can take some time, hence a slightly simplified version of the 
standard, based on the national standard for postal addresses, can be used 
temporarily. References are made to official documentation of national 
standards for addresses. The report also contains recommendations 
regarding data field names.  
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Explanatory symbols and abbreviations 
N = Numeric 

A = Alphanumeric 

SCB = Statistics Sweden 

 




