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1. Indledning 

1.1 Dokumentets indhold 

Dette dokument er resultaterne af en analyse af GD1-Ejendomsdata og GD2-Adressedata pro-

grammernes afhængigheder til GD7-Fælles Datafordeler med udgangspunkt i GD7’s bilag 3 - 

Leverancebeskrivelse. Krydsreferencematerialet for GD1 og GD2 er de respektive løsningsarki-

tekturer og review af samme. 

Ydermere indgår anbefalinger fra “GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder, kapitel 8”, 

da disse allerede påpeger afhængigheder mellem GD7 og GD1/GD2. 

 

1.2 Proces og tidsramme 

Analysen udføres i følgende trin: 

• Gennemlæsning af GD7’s udbudsmateriale, bilag 3 

• Udarbejdelse af første udkast til analyserapport, med en brutto liste over fokusområ-

der 

• Møde med GD7, hvor rapporten gennemgås og tilretninger aftales 

• Tilretning af analyserapport og endelig aflevering 

 

Første udkast til analyserapporten skal være GD7 i hænde senest den 18. november, med hen-

blik på møde senest den 21. november. 

Den endelige rapport skal være GD7 i hænde senest den 25. november. 

 

Analysen er foretaget af Rasmus Strange Petersen, Strand & Donslund, som også har reviewet 

GD1 og GD2 løsningsarkitekturerne, med særligt fokus på afhængigheder mellem GD1, GD2 og 

GD7 samt øvrige eksterne afhængigheder. 

 

1.3 Læsevejledning 

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 – Fokusområder 

Indeholder de fundne observationer, hvor hvert afsnit indledes med en kort beskrivel-

se og afsluttes med en anbefaling eller forslag til afklaring. 

• Kapitel 3 – Bilag 

Dette kapitel er en gengivelse af afsnittene i Kapitel 8 – Fælles indsatsområder, i do-

kumentet ”GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder”, version 1.0. 
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2. Fokusområder 

2.1 Overblik 

Analysen ”GD1-GD2-GD7 Kritiske afhængigheder” kommer med 6 anbefalinger til fælles afkla-

ringer: 

• Sikkerhedskoncept 

• Serviceprincipper 

• Struktur og krav til metadata 

• Udstilling og anvendelse af hændelser 

• Ajourføring og dataanvendelse 

• Proces og ansvar ift. services i Datafordeleren 

Der er igangsat arbejde indenfor alle 6 afklaringsområder, som denne analyse ikke kommer 

nærmere ind på.  

Analysen kommer med supplerende oplysninger til områderne ”Struktur og krav til metadata” 

og ”Udstilling og anvendelse af hændelser”, da Datafordelerens bilag 3 indeholder krav til disse 

områder, der kan være forskellige fra forventningerne og forudsætningerne hos GD1 og GD2 

på de to områder. 

De to områder ”Sikkerhedskoncept” og ”Serviceprincipper” er kun beskrevet kort på et over-

ordnet niveau i GD1’s og GD2’s løsningsarkitekturer – De to programmer afventer et udspil fra 

Datafordeleren på områderne. 

Derudover har denne analyse resulteret i yderligere 3 områder til afklaring mellem GD7-

Datafordeleren og GD1-Ejendomsdata henholdsvis GD2-Adressedata: 

• Synkronisering mellem Datafordeleren og Grunddataregistrene 

• Andre afhængigheder til GD1 og GD2 

• Krav til faseopdelingen af Register- og Geodataplatform 

 

De næste afsnit beskriver fokusområderne dybere. 

2.2 Struktur og krav til metadata 

2.2.1 Definition af metadata 

Definitionen af hvad metadata dækker over, er umiddelbart ikke entydig og forstået på samme 

måde, på tværs af grunddataprogrammerne. 

Når der tales om metadata i bilag 3, beskrives det som ”Metadata i Datafordelen er data om 

de Grunddata som Datafordeleren er distributionsplatform for”. Lignende formuleringer an-

vendes i GD1’s og GD2’s løsningsarkitekturer. 
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Hvordan disse formuleringer opfattes, kan afhænge af læserens forudsætninger og tidligere 

erfaringer med metadata. 

• Forretningsmæssige beskrivelser, der supplerer eller forklarer data 

• Yderligere oplysninger tilknyttet data, som eksempelvis hvem der er registermyndig-

hed for de pågældende data 

• Strukturerede metadata og/eller simple PDF dokumenter 

• WSDL definitioner af de webservices, der anvendes ved tilgang til data 

Anbefaling: 

Hvis det ikke allerede er planlagt, anbefales det at udvide ”Struktur og krav til metadata” med 

en definitionsbeskrivelse, om hvilke typer af metadata området indeholder – både med beskri-

velse og eksempler. 

Konklusion: 

Datafordelerprojektet videregiver ovenstående beskrivelse og anbefaling til Modelleringspro-

jektet i forbindelse med deres arbejde omkring initiativ 8.3 Struktur og krav til metadata. 

2.3 Udstilling og anvendelse af hændelser 

2.3.1 Abonnement afgræsning 

Der er i bilag 3, krav 3.155 defineret at abonnementer skal kunne afgrænses geografisk:  

”Abonnement skal understøtte at der angives et geografisk område (bounding box) som af-

grænsning for hvilke Dataentiteter der er omfattet af hændelsesabonnement. 

Geografisk område angives som koordinater” 

Dette er en meget fleksibel afgrænsning, der teknisk dækker alle øvrige afgrænsningsmetoder. 

I praksis må det antages at en stor del abonnenter ønske at afgrænse deres abonnement på en 

eller flere administrative inddelinger (kommuner, regioner, politikredse, kirkesogne osv.), 

hvorfor disse afgrænsninger med fordel kunne tilbydes som faste geografiske områder.  

Dette vil yderligere give den fordel, at abonnenterne ikke vil skulle ændres deres abonnement, 

hvis eksempelvis en politikreds ændres. Abonnementet registreres på politikreds UUID, det 

tilhørende geografiske område slås op, når det skal anvendes. 

Anbefaling: 

Som supplement til den valgfri geografiske afgrænsning, anbefales det at tilbyde faste geogra-

fiske afgrænsninger i overensstemmelse med de, i GD2 definerede administrative inddelinger: 

• Danmark 

• Regionsinddeling 

• Landsdel 

• Kommuneinddeling 

• Sogneinddeling 

• Menighedsraadsafstemningsomraade 

• Afstemningsområde 
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• Opstillingskreds 

• Storkreds 

• Valglandsdel 

• Politikreds 

• Retskreds 

• Postnummerinddeling 

• Gadepostnummerinddeling 

Geometrien til disse inddelinger udstilles på Datafordeleren af DAGI (Danmarks Administrative 

Geografiske Inddelinger) som en del af GD2. 

Konklusion: 

Datafordelerprojektet indarbejder ovenstående anbefaling i Datafordelerens udbudsmateriale. 

2.3.2 Indhold af hændelser 

Indhold af hændelser er kort beskrevet i bilag 3, med to mulige modeller: 

• Uden dataindhold, med en reference til Dataentiteten 

• Med dataindhold, hvor data er Dataentiteten efter hændelsen er indtruffet. Eksempel-

vis kan hændelsen være ”Person flyttet” hvor dataindholdet så vil være personens nye 

adresse. 

GD1 og GD2 vil sandsynligvis have behov for begge modeller, hvor den specifikke hændelses-

type vil afgøre om der skal medsendes data eller ej. 

Der vil desuden være behov for et sikkerhedsniveau på hændelserne, uanset om de indeholder 

data. Denne mulighed er ikke omtalt i bilag 3. Problemstilling vil også blive rejst i forbindelse 

med arbejdet omkring sikkerhedskonceptet. Der kan her være forskellige scenarier: 

• Alle abonnenter må modtage hændelsen og dataindhold 

• Alle abonnenter må modtage hændelsen, men adgang til dataindhold kræver en særlig 

rolleprofil. 

• Kun abonnenter med særlige rolleprofiler må kunne se og modtage hændelsen 

• Kun abonnenter med ekstra særlige rolleprofiler må modtage dataindhold i hændelsen 

Denne sikkerhedsmæssige filtrering kan kun ske i Datafordelerens abonnementsstyring, hvor 

abonnenternes rolleprofiler skal matche mod de rolleprofiler registrene skal sende med hæn-

delserne. 

Anbefaling: 

Det bør afklares om GD1 og GD2 kunne have behov for at hændelser med data også vil kunne 

indeholde Dataentiteten før hændelsen indtraf. 

Såfremt sikkerhed ikke allerede indgår som et element i arbejdet med formatbeskrivelserne, 

anbefales det at udvide scopet for formatbeskrivelser til at medtage sikkerhed i hændelser.  

Konklusion: 

Afklaring af ovenstående skal indgå i arbejdet omkring indsats 8.4 Udstilling og anvendelse af 

hændelser. 
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2.3.3 Modtagelse af hændelser fra registrene 

I Datafordelerens bilag 3 fremgå følgende af krav 3.163:  

”Datafordeleren modtager Hændelser fra Registeret, som en del af dataleverancen herfra. 

Hændelser vil være specifikke datafelter hvor hændelsestypen er angivet. 

Datafordeleren skal identificere Hændelserne og reagere i forhold til disse” 

Dette omfatter jeg som at dataopdateringer og eventuelle tilhørende forretningsmæssige 

hændelser fremgår af et og samme dataelement i opdateringsprocessen. 

Det er muligvis en fornuftig måde at udveksle hændelser og data synkront, men det er også 

ukendt for GD1 og GD2. Det rejser også nogle spørgsmål omkring genfremsendelse og fejl-

håndtering. 

• Synkronisering af grunddata, som behandles i afsnit 2.4, beskriver at der skal være en 

mulighed for genfremsendelse af data – specifikt i det tilfælde at der lokaliseres en 

uoverensstemmelse mellem Datafordeleren og Grunddataregistret 

• En specifik hændelse må kun nå modtagerne 1 gang – de kan have automatiserede 

processer ved modtagelse af en hændelse 

• Hvis data skal genfremsendes, betyder det så også at de forretningsmæssige hændel-

ser skal genfremsendes? – Hvis uoverensstemmelsen er på ældre data, er hændelser-

ne ikke nødvendigvis aktuelle længere, da der kan være kommet nye hændelser på 

samme (forretnings-) dataelement 

• Hvis hændelser og data opdateres i samme dataentitet, skal hændelsesformatet så 

være dækkende for al opdatering fra Registrene til Datafordeleren? 

• Dataopdateringer kræver alle attributværdier til et givent objekt, mens dataindhold i 

hændelser kan komprimeres til et mindre udsnit – eksempelvis til kun at indeholde de 

ændrede attributværdier. 

At data og hændelser sendes fra Registrene til Datafordeleren løser naturligvis problemet med 

at data i Datafordeleren skal være opdateret, inden tilhørende hændelser sendes til abonnen-

terne. 

Afklaring: 

Såfremt ovenstående fortolkning af beskrivelserne i bilag 3 er korrekt, anbefales det at løskob-

le modtagelse af forretningsmæssige hændelser og de tilhørende dataopdateringer. 

Man kunne forestille sig at der med fordel kunne blive anvendt forskellige teknologier til hæn-

delses- henholdsvis dataudveksling. Eksempelvis kunne der anvendes en spejlings teknologi til 

data og en message queue til hændelser. – Disse eksempler er dog ikke i overensstemmelse 

med beskrivelser og krav til synkronisering mellem Datafordeleren og Grunddataregistrene, se 

afsnit 2.4. 

De egentlige spørgsmål er om: 

• Datafordeleren har en forventning om at hændelser og dataopdateringer foretages 

samlet, eller blot som flere trin i en sammenhængende proces? 

• Samt om Grunddataregistrene skal kunne genskabe alle tidligere opdateringer til Da-

tafordeleren? 
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Konklusion: 

Aktion på denne observation afventer resultatet af indsats 8.4 Udstilling og anvendelse af 

hændelser og skal derefter behandles i samspil med kravstilling til opdatering og synkronise-

ring af data fra grunddataregistrene, se også næste afsnit. 

2.4 Synkronisering mellem Datafordeleren og Grunddataregi-

strene 

Synkroniseringen og opdatering af data (og hændelser?) er, i Datafordelerens bilag 3, både 

beskrevet funktionelt og kravsat med kravene 3.119 – 3.132. Såvel den funktionelle beskrivelse 

som de konkrete krav, stiller krav til GD1 og GD2 som på nuværende tidspunkt ikke fremgår er 

deres respektive løsningsarkitekturer. 

I henhold til beskrivelser og krav skal der udvikles en synkroniseringskomponent både i Data-

fordeleren og i de enkelte registre, med mulighed for en skræddersyet komponent pr. register. 

Udover at skulle holde Datafordeleren opdateret med løbende opdateringer fra registrene, 

stilles der krav til at komponenten skal kunne identificere uoverensstemmelser mellem Grund-

data i Datafordeleren og Registrene – og på denne baggrund skal komponenten kunne igang-

sætte en synkronisering af data.  

Hændelser fremgår ikke af disse beskrivelser, men da data og hændelser beskrives som en 

dataentitet under opdateringen, står det ikke klart om hændelser er omfattet af synkronise-

ringskravene. 

Der er ikke beskrevet noget om mulige synkroniseringsteknologier, her skal Datafordelerens 

Leverandør komme med et forslag. 

Afsnit 2.5.3 i bilag 3 beskriver to forskellige opdateringsmønstre:  

• Push, hvor en ”Datafordeler” komponent i Registrene har ansvaret for at holde Data-

fordeleren opdateret, inklusiv transformering af data til et aftalt udvekslingsformat 

• Pull, hvor Datafordeleren har ansvaret for opdatering af data 

Det fremgår ikke tydeligt, men der skal antageligvis være en ”Datafordeler” komponent i regi-

strene, uanset opdateringsmønster. Blandt andet til transformation af data til udvekslingsfor-

matet. 

Disse ”Datafordeler” komponenter, også kaldet Registerkomponenter, beskrives som logisk at 

være en del af Datafordeleren, men implementeringsmæssigt at være en del af Registrene. 

Ydermere beskrives det at det er Datafordelerens Leverandør, der er ansvarlig for at tilveje-

bringe registerkomponenter og opdateringer hertil, mens udrulning og drift af komponenterne 

er Registrenes ansvar. 

Den generelle opfattelse i GD1 og GD2 er, at synkronisering med Datafordeleren er en GD7 

opgave. Hvorfor løsningsarkitekturerne – og øvrigt kravarbejde – for GD1 og GD2 ikke beskri-

ver noget omkring synkroniseringen til Datafordeleren. Det er muligt at de har gjort sig nogle 

overvejelser, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med Datafordelerens beskrivelser 

og forventninger. 
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Afklaring: 

Skal hændelser medtages i synkroniseringer, der foretaget på baggrund af en uoverensstem-

melse af data mellem Datafordeleren og registrene? 

• Hvis ja, stiller det krav til at registrene gemmer hændelser på en struktureret måde, så 

de kan genskabes/genfremsendes 

• Hvis der i forbindelse med en synkronisering genfremsendes hændelser til Dataforde-

leren, skal Datafordeleren sikre at der ikke fremsendes hændelsesbeskeder til abon-

nenterne, der tidligere er fremsendt 

• Hvis hændelser ikke skal medtages i synkroniseringen, skal synkroniseringen så anven-

de et andet dataformat, eller en anden teknologi end de løbende opdateringer (hvor 

hændelser er beskrevet som en del af dataopdateringerne)? 

• Hvis hændelser ikke skal medtages i synkroniseringen, skal de så kunne genfremsen-

des/genskabes på anden måde? 

• Er det registrenes ansvar at implementere sikring ved modtagelse af dublet hændel-

ser? – I så fald skal hændelsesformatet have et mindste krav: Indeholder en unik id. 

Registerkomponenten skal ud over den løbende opdatering også have en synkroniseringsfunk-

tionalitet, der kan detektere uoverensstemmelser og håndtere udbedringer af disse.  

Under antagelse af at det er forskellige leverandører, der skal udvikle Datafordeleren, GD1 og 

GD2, hvorledes sikres det så, såvel praktisk som juridisk, at Datafordelerens Leverandør opfyl-

der sit ansvar med at få udviklet og vedligeholdt en Registerkomponent, som skal driftsafvikles 

af Registrenes Leverandører? 

• Vil det i stedet være en mulighed at specificere Registerkomponenterne præcist nok til 

at Registrene kan medtage disse synkroniseringskomponenter i deres egne kravspeci-

fikationer? 

• Uden et valg af synkroniseringsteknologi, vil GD1 og GD2 ikke kunne medtage synkro-

niseringen i deres kravspecifikation 

• Såfremt Datafordelerens Leverandør får Registrenes Leverandører til at udvikle Regi-

sterkomponenterne, hvorledes får de to Leverandører så kendskab til Datafordelerens 

henholdsvis Registrenes databaser, som antageligt vil være nødvendigt for at kunne 

udvikle synkroniseringsfunktionaliteten til detektering af uoverensstemmelser. 

I krav 3.121 beskrives det at opdatering af ”Data om Brugere” skal omfattes af synkroniserin-

gen. 

• Hvad tænkes der her? - Er det sikkerhedsroller, eller navngivne brugere med tilhøren-

de rettigheder? 

• Et fælles sikkerhedskoncept må nødvendigvis også omfatte brugerstyring der skal kun-

ne fungere på tværs af registrene, jf. de fælles afklaringsbehov beskrevet i ”GD1-GD2-

GD7 Kritiske afhængigheder” 

Kravene 3.123, 3.125 – 3.129 er specifikke krav til Registerkomponenten, der berører GD1 og 

GD2, men ikke kan håndteres af GD1 og GD2 før synkroniseringsløsningen er kendt. 
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Konklusion: 

Datafordelerprojektet er bekendt med den beskrevne problematik omkring opdatering og 

synkronisering af data fra Grunddataregistrene til Datafordeleren. 

Digitaliseringsstyrelsen vil tage initiativ til at koordinere kravspecifikationen på dette område i 

forhold til GD1-Ejendomsdata og GD2-Adressedata. 

Efterfølgende implementeringer af andre registre vil følge de retningslinjer, der fastlægges 

sammen med GD1 og GD2. 

2.5 Andre afhængigheder til GD1 og GD2 

2.5.1 Logning 

Kravene 3.33 og 3.34 beskriver logningskrav i forhold til personhenførebare data. 

Afklaring: 

Er det kun personhenførbare, der er interessant, eller skal logningen udvides til eksempelvis 

sikkerhedsklassificerede bygninger (forsvarets bygninger i BBR kræver et særligt sikkerhedsni-

veau)? 

Hvis det ikke allerede er afklaret, bør det undersøges – via MBBL – om der er særlige krav til 

logning af adgang til sikkerhedsklassificerede bygninger og lignende data, som kræver særlige 

sikkerhedsadgange for at kunne tilgås. 

Konklusion: 

Umiddelbart er der taget højde for yderligere logningskrav i bilag, der ikke har indgået i nær-

værende analyse. 

Datafordelerprojektet validerer behov for forretningskrav til logning med GD1 og GD2. 

2.5.2 Bitemporale egenskaber 

Krav 3.122 beskriver at Datafordeleren skal vedligeholde historik på entitetsniveau, for hvornår 

en Dataentitet er opdateret i Datafordeleren. Bitemporale egenskaber for Dataentiteter vedli-

geholdes af Registreret. 

Afklaring: 

Umiddelbart giver kravet mulighed for historik på data fra registre, der ikke selv har bitempo-

rale egenskaber. 

Men hvilken betydning har kravet for registre, der selv har bitemporale egenskaber (som over-

føres til Datafordeleren ved opdatering og synkronisering)? 

• Vil man kunne hente de, på millisekund, samme data fra Datafordeleren som fra 

Grundregisteret – altså benytte registrenes bitemporale egenskaber? 

• Hvis svaret er ja, betyder det så at Datafordeleren har et ekstra sæt tidsstempler, til hi-

storik for opdatering i Datafordeleren – eller er det blot en ekstra service, der kan afta-

les på registerniveau? 

GD1 og GD2 vil forvente at kunne hente data baseret på registrenes bitemporale egenskaber. 
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Konklusion: 

Der er ingen aktion tilknyttet denne observation, da kravene omkring bitemporale egenskaber 

udelukkende dækker datafordelerens egne metadata. 

Datafordeleren skal ikke overtage dataejerskab helt eller delvist fra nogle registre. 

2.6 Krav til faseopdelingen af register- og geodataplatform 

Dette afsnit indeholder forslag til funktionalitetsområder, der formentlig kan afgrænses i for-

bindelse med en faseopdeling af register- og geodataplatformene.  

Konklusion: 

Nedenstående forslag medtages i afklaringerne med GD1 og GD2 omkring faseopdeling af regi-

ster- og geodataplatformene. 

Der tegner sig umiddelbart et billede af at fase 1 skal indeholde de fleste, hvis ikke alle, funkti-

onalitetskomponenter, hvor faseopdelingen bliver en afgrænsning af funktionalitet i hver en-

kelt komponent. 

2.6.1 Hændelser, hændelsesbeskedformat og abonnement på samme 

Den geografiske afgrænsning af abonnementer, der beskrives i bilag 3, kan i fase 1 afgrænses 

til afgrænsning pr. kommune. 

Der er til fase 1 ikke behov for den fulde abonnementsløsning. Fase 1 løsningen kan være en 

primitiv løsning med nogle på forhånd valgte faste hændelser (typisk bestemte statusskift), der 

fast skal leveres mellem systemerne, afgrænset på kommune. De nødvendige hændelser for 

GD1 og GD2 er defineret i deres respektive løsningsarkitekturer.  

Ligeledes er der ikke behov for den fulde formatunderstøttelse, som beskrevet i krav 3.160. Til 

fase 1 vil Nær realtid hændelsesbeskeder i XML format være tilstrækkeligt. 

2.6.2 Geodataplatform 

Geodataplatformen skal i henhold til krav 3.96 understøtte 45 projektioner, 19 formater og 5 

distributionsmetoder. 

Til fase 1 vil det muligvis være nok at understøtte GML med én distributionsmetode til under-

støttelse af spatiale søgninger. 

Kravet fra GD1 og GD2 er at der system-til-system kan hentes areal polygoner og fremsøges 

hvilke geografiske inddelinger (arealer) et (adresse) geopunkt indgår i. 
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3. Bilag 
• ”GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder”, version 1.0. 


