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Håndtering af ny tidsplan for Datafordeleren 

I udbudsmaterialet for Datafordeleren er nedenstående forventede tidsplan for 

anskaffelse og etablering af den fællesoffentlige Datafordeler angivet. 

 

Projektaktivitet Start dato Slut dato 

Anskaffelse 

Tilbud (med to dialogrunder) og kontraktindgåelse 
17.6.2013 8.5.2014 

Gennemførsel 

Projektopstart og etablering af basisinfrastruktur 
9.5.2014 31.7.2014 

Gennemførsel 

Migrering af kortforsyningen og den offentlige 

informationsserver (OIS) til basisinfrastrukturen  

1.8.2014  31.12.2014 

Gennemførsel 

Udvikling af basisplatformen til Datafordeleren 
1.1.2015 31.12.2015 

Gennemførsel 

Konsolidering af kortforsyningen og OIS samt 

optionel udvidelse af Datafordeleren  

1.1.2016 30.11.2016 

Gennemførsel 

Optionel konsolidering af CVR og CPR på 

Datafordeleren 

1.4.2016 31.12.2016 

Projektafslutning 1.1.2017 28.2.2017 

 

Denne tidsplan medfører en idriftsættelse af basisinfrastrukturen 12 måneder 

senere end forventet ved udarbejdelsen af grunddataaftalerne medio 2013. 

Årsagen hertil er en kombination af senere igangsættelse af 

kravspecifikationsarbejdet, fordi grunddataaftalen først blev indgået i oktober 

2012, og fordi udbudsformen konkurrencepræget dialog er mere tidskrævende.  

 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at dette er en forventet tidsplan. 

Tidsplanen er et dialogemne i forhandlingerne med leverandørerne og fastlægges 

derfor endeligt ved indgåelse af kontrakten med leverandøren.  

 

Nedenfor gennemgås, hvordan den ovenstående tidsplan håndteres, dels i forhold 

til migreringen af Kortforsyningen og OIS til Datafordeleren, dels i forhold til 

implementeringen af grunddataprogrammets delprogrammer på Datafordeleren. 
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Migrering af kortforsyningen og OIS til basisinfrastrukturen 

Det er vurderingen hos GST og MBBL, at migrering af kortforsyningen og OIS til 

basisinfrastrukturen er en håndterbar operation. Migreringen forudsætter, at 

basisinfrastrukturen bestående af servere, netværk og basal software er etableret. 

GST vurderer, at hvis kontrakten med leverandøren er indgået primo maj kan 

basisinfrastrukturen være etableret ultimo juli, under forudsætningen af at 

leverandøren kan igangsætte arbejdet umiddelbart efter kontraktindgåelsen. 

Migrering af Kortforsyningen 

GST har besluttet selv at forestå migreringen af Kortforsyningen og estimerer, at 

dette vil tage 4-6 måneder, fra at basisinfrastrukturen er etableret. GST vil 

forberede migreringen, bl.a. gennem konsolidering og forenkling af den 

eksisterende kortforsyning, således at den bliver enklere at migrere. På den 

baggrund vurderer GST, at det er realistisk at store dele af Kortforsyningen er 

migreret til Datafordelerens basisinfrastruktur inden udgangen af 2014 med 

paralleldrift i 2015. 

 

Den nye tidsplan medfører, at Kortforsyningen skal være i primær drift i 2014. 

Det betyder, at der vil være yderligere omkostninger for GST hertil i 2014. 

Endvidere peger GST på, at fri adgang til geodata har givet større brug af 

Kortforsyningen, således at omkostningerne i 2014 forventes at være højere end 

den besparelse ved nedlukning af Kortforsyningen, som indgår i business casen 

for Datafordeleren. De økonomiske konsekvenser heraf drøftes nærmere mellem 

GST og DIGST. 

Migrering af OIS 

Datafordeler-leverandøren skal forestå migreringen af OIS i samarbejde med den 

nuværende OIS-leverandør. Denne migrering er af væsentlig mindre omfang og 

kompleksitet end migreringen af Kortforsyningen. På den baggrund vurderer 

MBBL, GST og DIGST i fællesskab, at en migrering af OIS til 

basisinfrastrukturen inden udgangen af 2014 eller i løbet af 1. kvartal 2015 er 

realistisk, under forudsætning af at migreringerne kan ske parallelt. 

 

Den nye tidsplan medfører, at OIS skal være i primær drift i 2014 eller evt. i 

starten af 2015 samt køre i paralleldrift i 2015. De økonomiske konsekvenser 

heraf drøftes nærmere mellem MBBL og DIGST. 

Implementering af GD1 Ejendomsdataprogrammet på Datafordeleren 

Det var oprindeligt forventningen, at distributionen for de kommende autoritative 

registre på ejendomsområdet fra starten kunne implementeres på Datafordelerens 

basisplatform. Det er med den nye tidsplan ikke muligt, da de nye registres 

distribution skal være tilgængelig i 2015, og basisplatformen forventes pt. først 

etableret i løbet af 2015. 
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Udfordringen er, at registrene har behov for at kunne kommunikere med 

hinanden, og der er behov for at etablere services, som er sammensatte på tværs 

af registrene. 

 

Der udestår at udarbejde en plan for, hvordan ejendomsregistrene med deres 

komplekse samspil (og afhængigheder hos fx ESR) implementeres på 

Datafordeleren. Den ændrede tidsplan for Datafordeleren ændrer 

forudsætningerne for denne planlægning, herunder spørgsmålet om hvornår nye 

services kan implementeres på Datafordeleren. 

 

MBBL, GST og DIGST er enige om, at der i efteråret 2013 udarbejdes en 

nærmere plan for samordnet implementering af Ejendomsdataprogrammet på 

Datafordeleren. Som en del heraf vurderes, om Datafordelerens nye tidsplan har 

økonomiske konsekvenser, og håndteringen heraf.  

Implementering af GD2 Adresseprogrammet på Datafordeleren 

I forhold til implementeringen af GD2 er fokus på følgende projekter: 

 GD2.a: Administrative inddelinger (GST) 

 GD2.c: Adresseregister og GD2.d: Adressetjenester (MBBL) 

 

For GD2.a: Administrative inddelinger er det GSTs vurdering, at den nye tidsplan 

for Datafordeleren ikke giver udfordringer, da disse services uden videre kan 

implementeres på Kortforsyningen og dermed blive migreret med over på Data-

fordelerens basisinfrastruktur sammen med de øvrige dele af Kortforsyningen. 

 

For GD2.c: Adresseregister og GD2.d Adressetjenester er det uafklaret om den 

nye tidsplan giver udfordringer eller yderligere omkostninger, herunder 

afhængigheder til GD1 Ejendomsdataprogrammet. I lighed med GD1 skal der 

udarbejdes en plan for implementeringen på Datafordeleren under hensyntagen til 

registrenes komplekse samspil. Den ændrede tidsplan for Datafordeleren ændrer 

forudsætningerne for denne planlægning. 

 

MBBL, GST og DIGST er enige om, at der i efteråret 2013 udarbejdes en 

nærmere plan for implementering af GD2.c: Adresseregister og GD2.d 

Adressetjenester på Datafordeleren. Som en del heraf vurderes, om 

Datafordelerens nye tidsplan har økonomiske konsekvenser, og håndteringen 

heraf.  

Implementering af GD3 Vanddataprogrammet og GD4 Geodataprogrammet på 

Datafordeleren 

For GD3 og GD4 er det GSTs vurdering, at den nye tidsplan for Datafordeleren 

ikke giver særskilte udfordringer, da tjenester og nye data kan implementeres på 

Kortforsyningen og kan migreres til Datafordeleren med de øvrige dele af 

Kortforsyningen. 
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Implementering af GD5 Persondata 

Tidsplanen angiver, at CPRs distribution kan konsolideres på Datafordelerens 

basisplatform i løbet af 2016. 

 

Der er en analyse af personregistreringsområdet i gang 2013, og det er på 

nuværende tidspunkt ikke til at sige, om der i forlængelse af denne analyse aftales 

ændringer i fx CPR-registeret, der har konsekvenser for CPR-registerets 

datamodel distribution. I givet fald er CPR-registerets distribution næppe klar til at 

overgå til Datafordeleren før end 2016. 

 

I fald der ikke aftales ændringer, der har større indvirkning på CPR-registerets 

distribution, kan det i 2014 nærmere vurderes, om der med fordel kan ske en 

migrering af CPR-registerets distribution til Datafordelerens basisinfrastruktur i 

løbet af 2015. 

Implementering af GD6: Erhvervsdataprogrammet 

Tidsplanen angiver, at CVRs distribution kan konsolideres på Datafordelerens 

basisplatform i løbet af 2016.  

 

Dette vurderes af ERST at være et passende tidspunkt, da moderniseringen af 

CVR-registeret på det tidspunkt forventes at være afsluttet. 


