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Bilag C godkendelse af løsningsarkitekturer i 
Ejendomsdataprogrammet 

Baggrund  

Mål– og løsningsarkitekturerne for implementeringsprojekterne i Ejendomsdataprogrammet 
er udgangspunkt for arbejdet med kravspecifikationen i Ejendomsdataprogrammets 
projekter, som er i gang. 

Mål- og Løsningsarkitekturerne har været kvalitetssikret af ekstern konsulent og internt i 
delprogrammet. Kvalitetssikringen blev dokumenteret med en række anbefalinger og 
observationer, som er behandlet i projekterne og projektforum i november og december 
2013 og løsningsarkitektur er blevet tilrettet hvor det har været krævet. Desuden er 
målarkitekturen opdateret i overensstemmelse med Løsningsarkitekturerne.  

Løsningsarkitekturerne blev godkendt af styregruppen i foreløbige versioner (version 0.8) på 
styregruppemødet den 12.11.2013. Siden er der blevet arbejdet videre med kvalitetssikring 
og konsekvensrettelse af løsningsarkitekturerne og disse foreligger nu i version 1.1. Det 
bemærkes, at løsningsarkitekturen for Ejerfortegnelsen med tilhørende bilag, som følge af 
de kendte udfordringer, foreligger i en tidligere version. Målarkitekturen foreligger i version 
1.3.2. 

Mål- og løsningsarkitekturer kan findes i seneste version på GD1’s hjemmeside 
www.ejendomsdataprogrammet.dk i projektrummet bag log in.  

Der er gennem kvalitetssikringen konstateret en række udeståender, der dels afhænger af 
den udestående afklaring vedr. etablering af Ejerfortegnelsen og dels forudsætter, at der i 
regi af Grunddataprogrammet sker en afklaring af kritiske afhængigheder mellem GD1, GD2 
og GD7: 

 Et fælles sikkerhedskoncept. 

 Fælles serviceprincipper. 

 Struktur og krav til metadata. 

 Udstilling og anvendelse af hændelser. 
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 Koncept omkring flow i dataanvendelse og ajourføring af data. 

 Proces og ansvar omkring services i Datafordeleren. 
 

GD7 har igangsat specifikationen af disse arkitekturspørgsmål. Hvis GD7’s håndtering af 
fælles sikkerhedskoncept, hændelser mv. kommer til at afvige fra forudsætningerne for 
GD1’s mål- og løsningsarkitektur, kan der blive behov for justeringer. De tværgående 
forhold, skal være endelig afklaret inden kravspecifikationerne kan færdiggøres og 
udbudsprocessen kan igangsættes.  En sen afklaring af disse spørgsmål vil formentligt 
påvirke tidsplanen og den videre implementering.  

De udeståender der vedrører Ejerfortegnelsen og fælles afklaringer vil blive samlet op i et 
selvstændigt dokument. Disse udeståender vil indgå i arbejdet frem mod version 1.2 af 
løsningsarkitekturerne i takt med at forholdene bliver afklaret.  

Der er således for både Mål- og løsningsarkitekturen tale om dynamiske og åbne 
dokumenter. I forbindelse med kravspecifikationernes færdiggørelse låses dokumenterne. 

 

Det indstilles at styregruppen 

- Godkender løsningsarkitekturen i version 1.1, herunder løsningsarkitekturen for 
Ejerfortegnelsen i en tidligere version samt målarkitekturen i version 1.3.2 

- Godkender at løsningsarkitekturen gøres tilgængelige på den åbne del af GD1’s 
hjemmeside www.ejendomsdataprogrammet.dk 


