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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Dagsorden for møde i Styregruppen for Tværgående Test og 
Implementering.
Onsdag den 20. december 2017 kl. 09.00-11.00, SDFE mødelok. 0.4

1. Godkendelse af dagsorden (B)

2. Godkendelse af referat (B)  
Bilag: TI 2.1 Udkast til referat af møde d. 13. november 2017 

3. Status på integrationstest (B)  
Bilag: TI 3.1 Integrationstest forløb  

TI 3.2 Rapport fra testprojektet  

4. Status på Prøveimplementering (B)  
Bilag: TI 4.1 Prøveimplementeringens forløb  

TI 4.2 Rapport for prøveimplementering    

5. Status på Intern anvendertest (B) 
Bilag: TI 5.1 Status på Intern anvendertest  

TI 5.2 Forslag til afrapportering fra intern anvendertest 

6. Fælles risiko- og emneregister (B)  
Bilag: TI 6.1 Cover Fælles risiko- og emneregister  

TI 6.2 Fælles risiko- og emneregister  

7. Tidsplan for implementering af adresseprogrammet (B)  
Bilag: TI 7.1 Cover Tidsplan for implementering af adresseprogrammet

8. Vejledning til opdatering af DLS for filudtræk (B)  
Bilag: TI 8.1 Cover vedr. vejledning til opdatering af DLS for filudtræk 

TI 8.2 Vejledning til opdatering af DLS
TI 8.3 Bilag 2b - Filudtræk skabelon
TI 8.4 Bilag 19 - Tjenesteoversigt

9. Orientering om øvrige aktiviteter (O) 
a. Status på replikering  
b. Status på OIS mapning  
c. Status på fremdrift i GD1

TI 9.1 TI Cover Programstatus for GD1  
d. Status på fremdrift i GD2

TI 9.2 Cover Programstatus for GD2  
 

10. Evt. 

Kontor
Fællesoffentligt 
Datadistribution

Dato
15. december 2017

J nr. 7003-0078

/helms
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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Referat af møde i Styregruppen for Tværgående Test og 
Implementering.
Onsdag den 13. november 2017 kl. 10.00-11.45, SDFE mødelok. 0.4

Til stede
Søren Reeberg Nielsen (SDFE) formand, Morten Nordahl Møller (SDFE), Georg 
Jensen (SDFE), Jesper Nørgaard Andersen (GST), Per Gade (DIGST), Peter 
Henriksen (DIGST), Michael Silau (ERST), Dorte Holm (SKAT) Deltog som 
suppleant for Søren Rude, Georg Bergeton Larsen (SDFE), Peter knudsen (SDFE) 
Asbjørn Lenbroch (SDFE) – referent

Afbud: Carsten Grage (CPR), Peter Tranto Bräuner (ATP), Søren Rude (SKAT), 
Troels R Rasmussen (KL), Henrik Grønbæk (KL/KOMBIT), Sanne Mi Poulsen 
(KOMBIT)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)  
3. Status på integrationstest (B) 
4. Status på Prøveimplementering (B) 
5. Intern anvendertest (O)
6. Fælles risiko- og emneregister (O)  
7. Analyse af udvidet hændelsesfunktionalitet (O) 
8. Orientering om øvrige aktiviteter (O)
9. Ændret governance (O)
10. Evt. 

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen

2. Godkendelse af referat (B)  
Der var ikke bemærkninger til referatet. 

3. Status på integrationstest (B) 

Kontor
Effektivisering

Dato
17. november 2017

J nr. 7003-0075

/aslen
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Morten Nordahl Møller (SDFE) præsenterede punktet og redegjorde for, at 
fremdriften ikke har været som planlagt. Der er indlæst nyt datasæt for DAR 
i test 03, svarende til det datasæt der er indlæst i det nye testmiljø til 
prøveimplementeringen (test06). Det nye DAR datasæt  har vist sig ikke at 
have alle relationer (koblinger) til DAGI og Matriklens jordstykker. Der har 
derfor været behov for at genetablere relationer internt mellem registrene. 

Der vil fremadrettet være øget fokus på synkronisering af datasæt og 
behovet for tværgående koordinering/governance for testsystemer og -data. 
Der rapporteres særskilt på test af DAR/CPR relationen, da denne ikke er 
en del af den planlagte Integrationstest. 

Michael Michaelsen (SDFE) gennemgik den seneste status fra 
Testprojektet, det blev nævnt at:

- Test af Ejerskifte/Ejendom er færdigtestet og endelig verificerede.
- På Adresse udestår 29 % af testcases. Flere dele er testet første gang 

og forventes godkendt snarest.  
- De 5 udestående testcases på Administrative Inddeling bliver afviklet i 

Adresse-CPR testen 
- Forventningen er at de resterende dele er færdigtestet inden for 14 

dage.

Der planlægges en erfaringsopsamling fra Integrationstesten i samarbejde 
med de involverede testmanagere, der skal indeholde observationer og 
anbefalinger fra testforløbet. Rapporten forventes klar til næste møde i 
styregruppen.

Søren Reeberg Nielsen (SDFE) samlede op og bemærkede, at det er en 
særdeles væsentlig milepæl for programmet, når Integrationstesten inden 
længe er afsluttet. Der vil blive en markering af dette, når testen er endelig 
afsluttet.

Styregruppen tog status for integrationstesten til efterretning.  

4. Status på Prøveimplementering (B) 
Georg Bergeton Larsen (SDFE) præsenterede aktuel status på 
prøveimplementeringen. 

Det blev til status bemærket, at:

- Test af interimløsninger er indeholdt i de planlagte lukkevinduer
- DAR / Lukkevindue 7 (L7) forventes færdiggjort den 16. november.
- Prøveimplementeringen forventes fortsat at være afsluttet primo februar 

2018. 
- Erfaringerne fra prøveimplementeringen dokumenteres, så der ifb. med 

implementeringsaktiviteterne kan ske planlægning af alle nødvendige 
klargøringsaktiviteter
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- Statusrapporterne kan med fordel suppleres med en kort opsummering 
af den overordnede status. 

- Alle detaljer fra prøveimplementeringsdokumentet indgår i de aktuelle 
prøveimplementeringsaktiviteter og alle uoverensstemmelser er tjekket 
igennem og vil blive dokumenteret.

Der er enkelte delopgaver i implementeringsforløbet, som ikke indgår i 
prøveimplementeringen. Dette omfatter opgaver i Tinglysningsretten(L3) 
samt kommunale opgaver i forbindelse med implementering af 
Ejerfortegnelsen(L5). Der skal laves aftaler med de involverede parter om 
opgavernes udførelse inden implementeringen.

Det blev endvidere bemærket, at connectivity erfaringsmæssigt er 
tidskrævende, herunder nemid, IP-adresser etc. Dette kan udgøre en risiko 
for fremdriften i prøveimplementeringen.

Georg Bergeton Larsen (SDFE) bemærkede, at en detaljeret plan for 
connectivity er en vigtig del af erfaringsopsamlingen fra 
prøveimplementeringen.. Der var enighed om at det er nødvendigt med en 
veldefineret koordination af connectivityopgaven.

Leif Hernø bemærkede, at første skridt i Connecticity er konfiguration på 
datafordeleren, før andre forbindelser kan oprettes. Aktuelt konfigureres 
Geodanmark i produktionsmiljøet den 14. december. 

Søren Reeberg Nielsen (SDFE) samlede op og bemærkede, at der er god 
opbakning til aktiviteterne, samt god fremdrift i de planlagte indlæsninger. 
Søren bemærkede endvidere, at prøveimplementeringen netop 
gennemføres for at finde ud af, hvor der kan være problemer. 

Med disse bemærkninger godkendte Styregruppen den fremlagte status for 
prøveimplementeringen.  

5. Intern anvendertest (O)
Peter Knudsen (SDFE) præsenterede status, som er den første for den 
Interne Anvendertest. Anvendertesten følger den plan, som blev vedtaget af 
styregruppen i juni, og de rammer der er fastlagt i testdrejebogen. 
Testdrejebogen blev udsendt i starten af oktober. 

Testprojektet har udarbejdet den overordnede plan, hvor de primære 
anvendere er konsulteret. De primære anvendere udarbejder testcases, 
sikrer at succeskriterier er dækket, samt gennemfører testen. Testprojektet 
statusrapporterer overordnet på fremdriften af anvendertesten, og de 
primære anvendere konsulteres, da de jo netop står for gennemførslen af 
tests. 

Plan for afvikling af anvendertestens fase 2 er under udarbejdelse. I forhold 
til forberedelsen vil det være en fordel, hvis testcases kan fremgå af JIRA 
senest 15. december. 
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I forhold til aktuel status blev det bemærket, at:

- E&E (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag / KOMBIT) har påbegyndt test 
(fase 1). Fremdriften har været begrænset af en række forhold vedr. 
udtræk af testdata og vurderingshændelser.  Der er rum for forbedring i 
forhold til processen for fejlrettelse i JIRA.

- CVR er pt. ved at teste egne services. CVR har ikke taget stilling til, 
hvornår test af integrationen på DAF skal finde sted. 

- Der mangler tilbagemelding fra KL i forhold til deltagelse i test af digitale 
flytteløsninger.

- Det er vigtigt, at SKM indgår i anvendertesten med de relevante 
anvenderbehov.

Søren Reeberg bemærkede, at der vil blive fulgt op i forhold til KLs 
deltagelse i test af digitale flytteløsninger og SKM’s anvenderbehov.

Styregruppen tog status for den interne anvendertest til efterretning.

6. Fælles risiko- og emneregister (O)  
Asbjørn Lenbroch (SDFE) præsenterede punktet. Det overordnede 
risikobillede vurderes som lavere i forhold til seneste status på grund af god 
fremdrift i afviklingen af de planlagte tværgående testaktiviteter. Der er 
ligeledes vedtaget en ny tidsplan, som reducerer risikobilledet i forhold til de 
tidsmæssige udfordringer for implementeringen (frozen zone / 
ferieperioder). Der vurderes fortsat at være høj risiko ved 
prøveimplementeringen, da der er mange parter, der skal samarbejde og 
det ikke er muligt at bytte om på de aktiviteter, der skal afvikles.

Det blev bemærket, at der fortsat er en risiko i forhold til, om volumen er 
testet på datafordeleren i tilstrækkelig grad, samt en risiko ved udskiftning af 
data i testmiljøet.

Søren Reeberg Nielsen (SDFE) bemærkede, at integrationstestens formål 
er at teste de forretningsmæssige sammenhænge på tværs af registrene. 
Test af produktionsmodenhed indgår ikke i integrationstesten. Den læring 
man har fra Integrationstesten skal sammenholdes med de erfaringer der vil 
komme fra bl.a. anvendertesten og volumentest på CPR.

Mht. risici ved udskiftning af data i testmiljøet er der særligt behov for at 
koordinere ændringer, så evt. utilsigtede konsekvenser kan afdækkes og 
håndteres. De enkelte aktører bør også være ekstra opmærksomme på, om 
ændringer kan have konsekvenser.

Søren Reeberg Nielsen (SDFE) bemærkede afslutningsvis, at det er 
positivt, at det overordnede risikobillede er lavere, da vilkårene i et stort og 
komplekst program er et højt riskobillede. 

Med disse bemærkninger tog Styregruppen status på test– og 
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implementeringsplanens risici til efterretning.   

7. Analyse af udvidet hændelsesfunktionalitet (O) 
Arne Simonsen (SDFE) præsenterede status på analysen af fremtidige 
anvenderbehov for udvidede hændelser i Grunddataprogrammet. Der er i 
første fase identificeret forskellige forslag og ønsker om yderligere payload i 
hændelsesbeskeder fra de deltagende parter. Fordele og ulemper ved hhv. 
en registernær eller generisk løsning til yderligere payload undersøges 
nærmere i anden fase af analyseprojektet. De input der er kommet ind skal 
kategoriseres. Dette vil danne udgangspunkt for en GAP og 
konsekvensanalyse.

Der var følgende bemærkninger til orienteringen: 

- Analysen skal være så forankret som muligt i de konkrete behov.
- De fleste anvenderne er pt. ikke modne til at formulere specifikke behov 

for udvidede hændelser med henblik på overgang fra fildownload til 
hændelsesbaserede løsninger..

- PT opfyldes anvendernes primære behov med fildownload. 

Der arbejdes videre med analysen der forventes færdiggjort i 1. kvartal 
2018.

Med disse bemærkninger tog styregruppen orienteringen til efterretning. 

8. Orientering om øvrige aktiviteter (O)
a. Tidsplan 

Morten Nordahl Møller (SDFE) bemærkede, at formålet med fremsendelse 
af tidsplanen er, at alle styregruppemedlemmer har modtaget den. 
Yderligere kommunikation af tidsplanen afventer politisk beslutning.

Det blev bemærket, at der vil ske en opdatering af implementeringsplanen 
i bagkanten af prøveimplementeringen. 

Fsva. Idriftsættelse af GD2 er der igangsat planlægningsarbejde i forhold 
til de aktiviteter, der skal ske det næste ¾ år.

Fsva. perioden for ekstern anvendertest, er der er tæt dialog med 
finansielle sektor. 

b. Filudtræk og stabilisering af replikering

Georg Jensen (SDFE) fremlagde status på stabilisering af replikering. Der 
er implementeret tiltag fra KMDs side, der gør, at replikering og 
opdateringer fra CPR kører stabilt. Den fysiske løsning er implementeret i 
test03. Denne løsning vil også blive implementeret i test 06.  Der er ikke 
konstateret udfald og stop i replikeringen efter implementeringen af 
løsningen.
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Leif Hernø (SDFE) fremlagde status på fildownload: Der er specificeret 25 
filudtræk. Heraf er 7 af dem ikke tilgængelige og kræver 
rekonfiguration. Af de resterende 18 er 9 tilgængelige for udtræk via ftp. 
To er tilgængelige, men ikke via ftp. De resterende 7 udtræk leverer ingen 
eller ufuldstændige data.  Denne status er utilfredsstillende, og der følges 
løbende op overfor KMD. 

 
9. Ændret governance (O)

Per Gade (SDFE) fremlagde punktet. Baggrunden for den foreslåede 
ændring er anbefalingen i PAs seneste review af Grunddataprogrammet, 
hvor det forslås, at slå GD1_GD2 styregrupperne sammen. Derfor oprettes 
en porteføljestyregruppe for de resterende GD1/GD2 opgaver. Konkret vil 
det betyde, at statusrapporteringer for GD1/GD2 behandles i TI 
styregruppen. 

Der vil blive gennemført en skriftlig proces omkring Kommissorier for 
styregrupperne. Det forventes at kommissorier kan vedtages på 
styregruppemøderne i december. 

Med disse bemærkninger tog Styregruppen orienteringen til efterretning. 

10. Evt. 
Søren Reeberg Nielsen (SDFE) bemærkede, at Integrationstesten, som 
tidligere nævnt, nærmer sig sin afslutning. Der vil blive en markering af 
dette. 

Som led i konsolideringen af GD1_DG2 rokerer de relevante medarbejdere 
til samme kontor som Datafordeleren. Morten Nordahl Møller, som har 
været udlånt til GD1_GD2, stopper samtidig som ansvarlig kontorchef for 
området. 

Næste møde er 20/12. Etablering af den ny governance vil give lidt justering 
af mødetidspunkter.

Dorte Holm (SKAT) gjorde opmærksom på at BBR fejrer 40 års jubilæum 
fredag den 17. november. Der er mulighed for tilmelding.



TI 3.1: Status på snitfladetest og integrationstest Den 15 december  
2017
mimic/

Problem
Styregruppen forelægges en fælles status på snitfladetest og integrationstest i 
forhold til status ved seneste møde samt i forhold til tidsplanen for testen.

Status gives med udgangspunkt i afrapporteringen fra testprojektet den 15. 
december 2017 (uge 50). 

Baggrund
Integrationstesten havde samlet 89 pct. godkendte testcases fordelt på 84 pct. 
godkendte i Adressesporet, 100 pct. i Ejendomssporet og 100 pct. i Ejerskifte.

Løsning
Integrationstest
Der er nu samlet 89 pct. godkendte testcases på tværs af de tre spor, og der er 
en positiv forventning omkring afslutning af testen ikke overskrider testplanen 
væsentligt.

GD2/Adresse har nu 84 pct. godkendte testcases. Nedenfor følger en 
status fordelt på testcycles under Adresse.

 GeoDK Bygning: Testen er afsluttet
 BBR Bygning og Teknisk Anlæg: Testen er afsluttet
 Gadepostnummer: Testen er afsluttet
 Supplerende Bynavn: Testen er afsluttet
 GeoDK Vejmidte: Problemer med at få data fra GeoDanmark til 

Datafordeleren har bremset fremdriften for denne del af testen.
 Administrativ Inddeling: Testen er afsluttet.

GD1/Ejendom er afsluttet.

GD1/Ejerskifte er afsluttet. 

Adresse-CPR
Denne testgruppe består af 25 testcases. For at sikre en effektiv afvikling har 
testprojektet besluttet, at CPR starter med at teste deres system med realistiske 
testdata i 11 udvalgte testcases fra denne gruppe. Denne del af testen er i gang 
og forventes afsluttes i 2017 og resten af denne testgruppe vil blive afsluttet i 
starten af 2018.

Det indstilles, at styregruppen tager status integrationstesten til efterretning. 
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Procedure
Styregruppen og Grunddatabestyrelsen informeres hver uge om fremdrift i 
integrationstesten.

Kommunikation
Der er udarbejdet en samlet testrapport for snitflade- og integrationstesten med 
udgangspunkt i de observationer og erfaringer, som alle de involverede 
testmanager har fundet. 



Gitter- og hjælpelinjer

For at se gitter- og hjælpelinjer
1. Klik på Vis
2. Vælg Gitterlinjer
og/eller Hjælpelinjer

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 
af hjælpelinjer

For at indsætte sidefod

1. Vælg Indsæt i topmenuen 
2. Vælg Sidehoved og Sidefod

3. Indsæt ønsket indhold i Sidefod
4. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun 

skal være på et enkelt slide

Vælg layout/design
1. Højreklik uden for dit 
slide 
2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du  vælge 
layout direkte under 
knappen Nyt dias, i fanen 
Hjem når du laver et nyt 
slide

Afrapportering fra 
Testprojektet GD1-GD2
Uge 50
Rapport dannet 15-12-2017
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TI 3.2TI 3.2



Status på integrationstest
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Den samlede procent af godkendte testcases er uændret 89 pct. i denne uge.

I uge 50 har det ikke været muligt at teste i adressesporet.
Den manglende fremdrift skyldes fortsatte problemer med data i GeoDanmark og med at få data frem til Datafordeleren. Hovedårsag til 
problemet er nu fundet og en løsning er klar. 
Implementering af løsningen kræver dog et nyt initial-load af GeoDanmark på Datafordeleren og et servicevindue på transportbåndet.

Der er d.d., fredag den 15/12 igangsat dannelsen af et nyt initialload, der forventes afleveret til Datafordeleren søndag/mandag i uge 51. 
Indlæsningen på Datafordeleren tager lidt over 2 døgn, således at en genoptagelse af testen kan forventes torsdag i uge 51.  

Integrationstest for GD2 – Adresse
• Adresse-GeoDK – Bygning

Samtlige tests er afviklet – der mangler stadig verifikation i DAR, før de sidste to testcases kan lukkes. 

• Adresse-GeoDK – Vejmidte
Test af vejmidte er i gang, men er blokeret på grund af problemer med overførslen af GeoDanmark-data. Det anslås, at de resterende 7 
testcases kan afvikles på få dage, når nyt initialload er indlæst på Datafordeleren.

Status på Adresse-CPR testen
Der har i uge 50 været nogen fremdrift på afvikling af testcases.

Testdata er leveret til CPR som planlagt og CPR er i gang med at teste deres system.
Planen er, at CPRs testaktivitet er færdig inden jul og at de resterende tests i dette spor bliver afviklet i starten af 2018.



Afvikling af integrationstest
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Samlet overblik over fremdrift på 
integrationstesten
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• Baseret på testcases i JIRA

• Version 1.0 integrationstest

• Testcases dækker: 
• Adresse
• Ejendom
• Ejerskifte

3; 3%

92; 89%

5; 5%3; 3%

Samlet overblik - 15-12-2017

FAIL

PASS

UNEXECUTED

WIP



Fremdrift på integrationstest - 
Adresse
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• Baseret på testcases i JIRA

• Version 1.0 integrationstest

• Testcases dækker: 
• BBR bygning og Teknisk Anlæg
• Gadepostnummer
• Supplerende Bynavn
• GeoDK Vejmidte
• GeoDK Bygning
• Administrativ inddeling

3; 4%

57; 84%

5; 7%

3; 4%

Adresse - 15-12-2017

FAIL

PASS

UNEXECUTED

WIP



Fremdrift på integrationstest – 
Adresse – testcycles

13. februar 2018Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 6

Deltagende registre
DAR, GeoDK

BBR, DAR

DAR, DAGI, (CPR)

DAR, DAGI, (CPR)

DAR, GeoDK

DAR, DAGI, (CPR) Adresse-AdministrativInddeling

Adresse-GeoDanmarkVejmidte

Adresse-SupplerendeBynavn

Adresse-Gadepostnummer

Adresse-BBRBygningOgTekniskAnlæg

Adresse-GeoDanmarkBygning

100%80%60%40%20%0%

FAIL 

PASS 

UNEXECUTED 

WIP 

Adresse - 15-12-2017



Fremdrift på CPR-testen
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• Baseret på testcases i JIRA

• Version 1.0 integrationstest

• Testcases dækker: 
• Udvalgte testcases inden for: 

Supplerende Bynavn, 
Gadepostnummer og 
Administrativ Inddeling

4; 15%

3; 12%

8; 31%

11; 42%

CPR - 15-12-2017

FAIL

PASS

UNEXECUTED

WIP



Status på fejl
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Udvikling i antal fejl pr. uge
15-12-2017
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Åbne fejl fordelt på ansvarligt register 
15-12-2017

13. februar 2018Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 10

Snitfladetest Integrationstest



Åbne fejl fordelt på kategori 15-12-2017
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Snitfladetest Integrationstest



Åbne fejl fordelt på status og 
ansvarligt register 
15-12-2017
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Registrene fremgår med én kolonne for fejl i Integrationstesten og én kolonne for fejl i Snitfladetesten.

SnitfladetestIntegrationstest



Cover Den 19. december 
2017 
/gebla

TI 4.1 Cover Prøveimplementeringens forløb (B)

Problem
Der gives en status på aktiviteterne for prøveimplementeringen, herunder løbende 
justeringer i tidsplanen samt hvordan afviklingen af aktiviteterne forløber. Der 
afrapporteres ugentligt, seneste statusrapport er vedlagt.

Baggrund
Plan for gennemførelse af prøveimplementeringen med tilhørende opdaterede 
implementeringsplaner for GD1 og GD2 blev godkendt af styregruppen 29. juni 2017. 
Grunddatabestyrelsen har den 27. oktober 2017 vedtaget en revideret tidsplan for GD1 
og GD2, der indebærer, at GD2 implementeres før GD1. Prøveimplementeringen er 
startet og skal ifølge planen afsluttes senest 12. februar 2018. 

Den baseline tidsplan der vises i den ugentlige statusrapport blev aftalt før opstarten af 
prøveimplementeringen den 1. november 2017. Denne baseline er planlagt med en 
afslutning af prøveimplementeringen d. 2. februar 2018. For en god ordens skyld gøres 
styregruppen opmærksom på, at der således fra prøveimplementeringens start er 
anvendt to uger af den afsatte buffer på i alt fire uger. Denne buffer fremgår at den 
overordnede tidsplan der er godkendt i Grunddatabestyrelsen d. 27. oktober 2017.  

Status 
Seneste ugentlige statusrapport fra fredag 15. december er vedlagt. Der har været god 
fremdrift i prøveimplementeringen siden sidste møde i TI styregruppen. Lukkevindue 7 
(DAR), Lukkevindue 1 (MU-SFE), og Lukkevindue 2 (MU-BPFG) er nu gennemført 
og lukkevindue 3 (MU-EJL) er i gang, med en forventning om at lukkevindue 3 afsluttes 
i uge 51.

Det har samtidig taget meget længere tid end planlagt, at få gennemført lukkevindue 2. 
Der opstod en fejl ved overførsel af BPFG data fra MU til transportbånd. Fejlsøgning 
og rettelse af denne fejl tog mere end en uges arbejde. Det betød at den forventede 
indhentning af tidligere forsinkelser ikke kunne opfyldes. Prøveimplementeringen er 
således nu ca. 14. dage forsinket. Lukkevindue 4 kan ikke længere afsluttes før jul.

Løsning
Prøveimplementeringen er nu re-planlagt, således at der afsættes de første to uger i 
januar 2018 til afslutning af opgaverne i lukkevindue 4 (EBR). Det betyder at 
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lukkevindue 5 (EJF) og lukkevindue 6 (BBR) tilsvarende rykkes med 2 uger. Dermed 
er den afsatte buffer nu helt brugt op, og det øger risikoen for at slutdatoen ikke kan 
overholdes. Det er aftalt med registrene at test af interimløsninger ikke fortsættes 
længere i denne nuværende prøveimplementering. Test af interimløsninger i forbindelse 
med lukkevindue 7 (DAR) og lukkevindue 1 (MU-SFE) er gennemført. Det er vigtigt 
at de resterende interimsløsninger testes inden idriftsættelsen af den resterende del af 
ejendomsprogrammet i 2018.   

Der er kun opstået et mindre antal blokerende fejl indtil nu i prøveimplementeringen, 
men det tager for lang tid at få disse fejl løst. Selv bare få dage brugt på at løse en enkelt 
blokerende fejl er for lang tid. Der vil blive arbejdet på at opnå en hurtigere responstid 
på blokerende fejl, specielt hos KMD Datafordeleren, hvor fejl bliver meldt til så snart 
de identificeres. Der er brug for meget hurtigt at afklare, hvor fejlen findes, og dermed 
hvor der skal rettes. 

Det indstilles, at TI styregruppen godkender den fremlagte status. 

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant



Gitter- og hjælpelinjer

For at se gitter- og hjælpelinjer
1. Klik på Vis
2. Vælg Gitterlinjer
og/eller Hjælpelinjer

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 
af hjælpelinjer

For at indsætte sidefod

1. Vælg Indsæt i topmenuen 
2. Vælg Sidehoved og Sidefod

3. Indsæt ønsket indhold i Sidefod
4. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun 

skal være på et enkelt slide

Vælg layout/design
1. Højreklik uden for dit 
slide 
2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du  vælge 
layout direkte under 
knappen Nyt dias, i fanen 
Hjem når du laver et nyt 
slide

Status på 
Prøveimplementeringen
Uge 50
Rapport dannet 15-12-2017
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TI 4.2



MU

Plan for prøveimplementeringen (baseline)
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DAR
(L7)

SFE
(L1)

EJL
(L3)

EBR
(L4)

EJF
(L5)

BPFG 
(L2)

BBR
(L6)



                                 MU

Aktuel status for prøveimplementeringen
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DAR
(L7)

SFE
(L1)

EJL
(L3)

EBR
(L4)

EJF
(L5)

BPFG 
(L2)

BBR
(L6)

Blå      = i gang
Gul     = forsinket
Rød    = stoppet
Grøn   = afsluttet
Hvid    = ikke påbegyndt

Blå
Gul
Rød
Grøn
Hvid



MU EJL / Lukkevindue 3 i detaljer
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Register på DAF

L3

Test af interim-
løsninger

QA / 
verifi-
kation

Blå      = i gang
Gul     = forsinket
Rød    = stoppet
Grøn   = afsluttet
Hvid    = ikke påbegyndt

Blå
Gul
Rød
Grøn

Mellem L3 og L4

Hvid



Bemærkninger til prøveimplementeringen

Overordnet status: Prøveimplementeringen er d.d. forsinket med 14 dage ift. oprindelig plan. Der er blevet arbejdet på at indhente 
dette frem til afslutning af L3.  
Der er fundet fejl, som ikke er blokerende for prøveimplementeringen. Disse er oprettet i JIRA som issues til opfølgning. 
L2 afsluttes først d.d., den 15/12, hvilket betyder en yderligere forsinkelse af L3. 
Det meste af L4 forventes først gennemført efter nytår.

Lukkevindue:  L2 (MU-BPFG) 
• Lukkevindue 2 blev startet op onsdag den 6/12-2017. Der har været problemer med både format og indhold af BPFG-

udtrækket til ESR. Endvidere var testen blokeret af en replikeringsfejl mellem SDFE’s Geodatabank og DAF forårsaget af 
en fejl i MU-registret. Lukkevindue 2 forventes afsluttet fredag, den 15/12-2017.

Aktuelt lukkevindue: L3 (MU-EJL)
• Lukkevindue 3 startes fredag, den 15/12-2017 og gennemføres hen over weekenden med forventet afslutning mandag, den 

18/12-2017. 

L4
• Lukkevindue 4 planlagt start: Mandag den 18/12-2017 
• Det forventes, at kun en lille del af L4 kan gennemføres før jul, og derfor vil denne forsinkelse påvirke hele resten af planen. 

De to første uger i januar 2018 afsættes i planen til afslutning af L4.

L5 og L6
• L5 forventes forsinket 13 dage, og L6 forventes forsinket 12 dage i forhold til den oprindelige plan. Forsinkelsen forsøges 

indhentet ved at beskære interimtesten og ved at optimere lukkevinduerne så meget som muligt med parallelle aktiviteter.
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Cover Den 15. december 
2017 
/peknu

5.1 Status på intern anvendertest 

Problem
Planen for den interne anvendertest blev vedtaget af TI styregruppen i juni 
måned, og i oktober måned udsendte testprojektet en drejebog for den interne 
anvendertest til alle aktørerne. Med udgangspunkt i plan og testdrejebog fik 
styregruppen på det seneste styregruppemøde den første status på den interne 
anvendertest.

Styregruppen gives hermed en opdateret status på fremdriften.

Baggrund 
Anvendertesten var på seneste statusmøde gået i gang i med fase 1 i test03 fsva. 
test af E&E.

Testprojektet forventede på seneste styregruppemøde at indkalde aktørerne til en 
workshop inden jul, hvor hovedemnet vil være input til afviklingsplan for 
gennemførelse af fase 2 testen i test06, herunder registrenes rolle i 
anvendertesten.

Status - Fase 1:

Test pågår aktuelt i test03 fsva. test af E&E. Der har været nogen fremdrift, men 
dog mindre end forventet af KOMBIT. Fremdriften har været begrænset af en 
række identificerede forhold, der er under håndtering. Særligt et af de 
identificerede forhold udfordrer fremdriften, da der er planlagt en løsning i 
relation til Datafordeleren der har konsekvenser for overholdelsen af de 
deadlines KOMBIT har aftalt med DXC, der er leverandør på E&E.

Status – fase 2:

Der blev afholdt en fælles opstarts- og planlægningsworkshop for den interne 
anvendertest d. 6. december 2017 med deltagelse fra Skatteministeriet, CPR-
kontoret, Erhvervsstyrelsen, KOMBIT og SDFE ved Testprojektet, 
Datafordeleren og GD1-2 programledelsen.

Rammerne for testen blev vendt, og en række opfølgningspunkter blev 
identificeret. Det væsentligste opfølgningspunkt vedrører det forhold, at de 
aftalte rammer for den interne anvendertest ikke harmonerer med de primære 
anvenderes behov for test af fildownload. Spørgsmålet har efterfølgende været 
drøftet bilateralt på chefniveau, og der planlægges i januar måned en workshop 
med deltagelse af interne og eksterne anvendere, hvor formålet er 
forventningsafstemning ift. test af fildownload.
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Planen for det videre arbejde med fokus på forberedelsen af testfase 2 blev 
konsolideret, og alle anvenderne forventes at være klar til gennemførslen af fase 
2 som fastlagt i den overordnede tidsplan.

Grunddataregistrene vil blive inddraget i den endelige fastlæggelse af 
afviklingsplanen aht. deres ressourceplanlægning.

I januar måned planlægges efter aftale en opsamling ift. Danmarks Statistiks 
deltagelse i testen og DXCs test af digitale flytteløsninger. Derudover vil ATP og 
E-nettet blive informeret i løbet af januar måned om rammerne for deres 
mulighed for test ifm. gennemførslen af den interne anvendertest.

Løsning
Det indstilles, at styregruppen tager status til efterretning

Procedure
Ikke relevant

Kommunikation
Ikke relevant



Cover Den 14. december 
2017 
/peknu

5.2 Forslag til afrapportering fra intern anvendertest 

Problem
Det er en forudsætning for implementering af GD1 og GD2, at de definerede 
succeskriterier for den interne anvendertest dokumenteres opfyldt. Styregruppen 
har derfor brug for at modtage en afrapportering af fremdriften. Til det formål er 
der brug for en aftale om rapporteringsformat og –frekvens for den videre 
forberedelse og gennemførsel af den interne anvendertest.

Baggrund 
Det er fastlagt i planen for anvendertest og testdrejebogen, at testprojektet har 
ansvaret for rapportering, at anvenderne opretter testcases i Zephyr og at fejl 
indberettes og håndteres via JIRA. GD1-GD2 anvender SmartSheet til 
rapportering på hovedmilepæle til Grunddatasekretariatet.

Dermed er det et godt udgangspunkt for en effektiv generering af en 
afrapportering med et indhold der ligner det kendte niveau for rapportering ifm. 
de tidligere testfaser.

Da gennemførslen af den interne anvendertest er de primære anvenderes ansvar 
og er tidsbegrænset er der ikke samme behov for en høj rapporteringsfrekvens til 
styregruppe og bestyrelse.

Løsning
Der dannes pba. JIRA værktøjet en statusrapport forud for hvert 
styregruppemøde. Rapporten vil indeholde en oversigt over fundne defekter. 
Fremdriften vil blive fremstillet pr. delprogram, og herunder pr. succeskriterie og 
testcase.

Foran rapporten vil der blive lagt et cover med bl.a. et udtræk fra SmartSheet i 
relation til fremdriften på hovedmilepæle.

Procedure
Ikke relevant

Kommunikation
Ikke relevant



TI 6.1 Cover Fælles Risiko- og emne reg. Den 15. december 
2017
Sag: 7003-0078 
/aslen

Status på test- og implementeringsplanens risici

Problem
Styregruppen forelægges aktuel status på emner og risici relateret til test- og 
implementeringsplanen

Baggrund

Jf. beslutning i Grunddatabestyrelsen den 27. januar 2017 om justeret 
governance og styring af Grunddataprogrammet, beskrives tværgående risici 
og emner fremover i ét enkelt værktøj. TI programsekretariatet fastlægger i 
samarbejde med DIGST, hvilke risici og emner der behandles i TI 
styregruppen.  

Risikoprofilen for Grunddataprogrammet er af It-projektrådet vurderet som 
høj. Risikobilledet for test- og Implementeringen vurderer programledelsen 
ligeledes generelt som værende højt. 

Det aktuelle Risikobillede er revideret med udgangspunkt i den fremdrift, der 
har været i de tværgående testkativiteter. Risikoen fsva Integrationstesten 
(risiko 33) blev vurderet lav på risikoledelsesmødet den 4. december. Aktuelt 
er status, at der fortsat udestår testcases for GeoDanmark vejmidte, derfor er 
vurderingen at risikoen pt. er højere.

Aktuelt er den risiko der vurderes at have størst værdi relateret til den 
igangværende prøveimplementering (risiko 31). Der er oprettet nye risici, 
herunder vedr. Connectivity (risiko 47) og Understøttelse af driftsvolumen 
(risiko 46). 

Den vedlagte oversigt indeholder alle aktuelle risici og emner, der hører under 
TI styregruppen. Gennemgangen vil have fokus på de risici med højeste score.



6.2 Fælles risiko og emneregister: risikobillede 

Risikomatrice Risici fordelt på kategori



Risici der forelægges TI styregruppen (I) 

ID RISIKOÅRSAG RISIKOHÆNDELSE RISIKOEFFEKT RISIKOVÆRDI MITIGERENDE HANDLING

31 Der opstår problemer med et eller flere 
elementer af den planlagte 
prøveimplementering.

En eller flere elementer af 
prøveimplementeringen kan ikke gennemføres 
eller forsinkes 

Dele af prøveimplementeringen gennemføres 
ikke. Prøveimplementeringen leverer ikke et 
valideret datasæt i test06, hvilket medfører at 
Anvendertesten ikke kan gennemføres som 
planlagt.

12 Forberedelse af prøveimplementering er 
planlagt og igangsat. Der afholdes ugentlige 
koordinationsmøde med registre og Kombit. 
Projektlederen på prøveimplementering får 
vertificeret, at registrene har de nødvendige 
ressourcer til at gennemføre 
prøveimplementeringen. Det skal sikres, at der 
er  tilstrækkelig kommunikation mellem 
leverandørerne under prøveimplementeringen.  
Der arbejdes med en plan b med primær fokus 
på, at ESR-anvendertest skal starte. 

47 Etablering af Connecticvity mellem miljøer 
(register til datafordeler og register til register) 
er komplekst og tager lang tid.

Datamiljøer er ikke forbundne og de kan ikke 
kommunikere mellem hinanden. 

Implementeringen kan ikke gennemføres inden 
for det planlagte tidsrum.

8 Med udgangspunkt i erfaringerne fra de 
tværgående testforløb og prøveimplementering 
oplistes hvilke elementer, der skal være på plads 
i hvilken rækkefølge, samt hvor lang tid det 
erfaringsmæssigt tager.  På den baggrund kan 
afsættes den nødvendige tid til etableringen

46 Der er usikkerhed om hvorvidt Infrastrukturen 
(Datafordeleren og tilknyttede registre) 
understøtter et volumen, der svarer til en 
kommende driftssituation.

Slutbrugerne kan komme til at opleve svartider, 
der ikke understøtter forretning og 
forvaltningsprocesser i tilstrækkelig grad

Slutbrugerne kan komme til at opleve 
forsinkelser. De forudsatte gevinster i 
Businesscases kan ikke indfries.

6 Der udarbejdes en erfaringsrapport fra 
Integrationstesten, og det overvejes hvordan et 
evt. testbehov kan afdækkes i anvendertesten. 
Der inddrages erfaringer fra volumentest på CPR. 

41 Der kan ikke testes på registre mens de er i gang 
med totalindlæsninger, så der kan opstå 
konflikter mellem behov for genindlæsning af 
data samtidig med, at der er brug for data til 
tværgående test

Eks.: CPR får brug for at teste dataflow på et 
tidspunkt, hvor GD1 og GD2 stadig tester andre 
funktionaliteter ift. CPR-data

Individuelle projekter har ikke adgang til 
påkrævede ressourcer for at sikre fremdrift. 
Forsinkelser af leverancer og milepæle

6 Registrene koordinerer løbende med 
testprojektet og GD7, der sammen er ansvarlige 
for koordinering af anvendelse af 
Datafordelerens testmiljøer.



Risici der forelægges TI styregruppen (II) 

22 Det tværgående testforløb viser sig at rumme 
flere blokerende og nødvendige ændringer i 
GD1/2- registre end forudsat

Ændringer lægger beslag på ressourcer i registre 
og på DAF

Forsinkelser i GD1/2-forløb. Prioritering af 
GD1/2 medfører forsinkelser i øvrige forløb.

6 Styregruppen for tværgående test og 
implementering sikrer entydig og internt 
afstemt prioritering af fejlerettelser og 
ændringer ift. øvrige DAF-leverancer

48 Udskiftning af data i testmiljøer. Udskiftning af data kan gøre, at der mangler 
relationer (koblinger) til objekter i andre registre.

Test- og prøveimplementeringsaktiviteter kan 
ikke gennemføres inden for de planlagte 
tidsrum

6 Der stilles krav om, at registerejere 
gennemfører høringer ved større 
dataopdateringer. Høringen skal informere om 
man genindlæser samme datasæt eller om der 
ændres i data. 

9 Manglende kvalitet i fejlretning i registrene og 
på DAF

Fejl og manglende kvalitet i udstillingsservices. 
ajourføringsservices og hændelser i testfasen

Test af de berørte tjenester og hændelser kan 
ikke gennemføres, før fejl er identificeret og 
rettet. Det vil forsinke afslutning på det samlede 
testforløb

6 Løbende dialog på testmøder,Løbende gentest 
af fejlrettelser. 

33 Forudsætningerne i planen for 
integrationstesten holder ikke. 

Mindre fremdrift end forudsat i tidsplan. Test af Integrationer gennemføres ikke  som 
planlagt eller forsinkes.

4 Der fortages løbende planlægning og 
kalendertilpasning blandt aktørerne. Der udvises 
fleksibilitet i forhold til  tilrettelæggelse. 
Blokerende elementer i Integrationstesten 
fjernes og fejlrettelser prioriteres. Aktørerne 
skal sikre at leverandørerne har de nødvendige 
ressourcer til rådighed, så problemer løses 
hurtigt. 



Emner der forelægges TI styregruppen

ID Navn ÅRSAGER TIL INDTRÆFFELSE BESKRIVELSE AF EMNE VURDERING AF KONSEKVENS Prioritet BESLUTTEDE/FORSLAG TIL HANDLINGER
20 Opdateringskapacit

et på DAF
Det reelle behov for opdateringer pr. døgn 
er højere end forudsat på DAF

Opdateringskapaciteten på Datafordeleren 
matcher ikke registrenes behov. 

Data med nærrealtid kan ikke realiseres og 
dermed ikke genvinstrealiseres som 
forventet

Høj Der er udarbejdet en ændringsanmodning 
af GD7 og tilhørende løsningsforslag for 
KMD og implementeringen er startet op 
14.8.2017.  KMD er ved at teste en løsning

36 Vejmidter 
anvendes ikke 
korrekt i DAR.

Uoverensstemmelse mellem GeoDK og 
DAR. 

Vejmidter anvendes ikke korrekt i DAR. Dele af integrationstesten kan ikke 
gennemføres så længe problemet består.

Høj Løsning er leveret og implemtering 
afventer afprøvning. Løsningen forventes 
færdigtestet ultimo  november. 

28 Anvenderne kan 
ikke planlægge 
overgang til DAF 
rettidgt

Specifikation og fildownload er ikke 
implementeret på test03

Anvenderne kan ikke planlægge overgang 
til DAF rettidigt 

Anvenderne vil ikke kunne overgå til 
Datafordeleren rettidigt, hvilket kan 
udfordre paralleldriftsperioden. 

Høj Daglige statusmøder med KMD, samt daglig 
statusrapportering til e-nettet og kombit. 
Styregruppen for tværgående test og 
implementering har besluttet en to-faset 
plan for udbedring af fejl og mangler

50 Stedbestemmelses
angivelse i 
hændelsesspecifika
tion

DAGI-hændelsesbeskeder kan overskride 1 
MB. 1 MB er udmeldt som 
størrelsesbegrænsning for 
hændelsesbeskeder

DAGI-hændelser er konfigureret således, at 
geometrien loades fra opdateringen og 
angives i hændelsesbeskeden. Kombit har 
angivet 1 MB som størrelsesbegrænsning 
for hændelsesbeskeder og det vurderes at 
DAGI-hændelsesbeskeder i nogle tilfælde 
vil overskride denne begrænsning. Hvis det 
i stedet for at loade geometrien vælges at 
angive en reference som stedbestemmelse 
i hændelsesbeskeden, vil geometrien blive 
hentet fra Datafordelerens 
”afgrænsningsdatabase”, som endnu ikke 
indeholder den opdaterede geometri, 
hvorfor dette ikke anses for at være en 
mulig løsning.

Hvis Kombit har en begrænsning på, hvor 
meget en hændelsesbesked må fylde og 
DAGI-hændelsesbeskeder overskrider 
denne, vil hændelsesbeskederne formentlig 
ikke kunne modtages af Kombit.

Mellem Det skal afklares om den af Kombit 
udmeldte størrelsesbegrænsning for 
hændelsesbeskeder på 1 MB skal efterleves 
og om der dermed er en konflikt i forhold 
til DAGI's konfigurering af 
hændelsesbeskeder.  



Cover Den 19. december 
2017 
/gebla

TI 7.1 Cover Tidsplan for implementering af adresseprogrammet 
(B)

Problem
Der er brug for en samlet tidsplan for implementeringen af adresseprogrammet i 2018, 
hvor milepæle med afhængigheder mellem registrene er aftalt.

Baggrund
Grunddatabestyrelsen har vedtaget en ny tidsplan, hvor DAR skal være implementeret 
d. 7. maj 2018. I lyset af dette, er der behov for at opdatere tidsplanerne for DAR og 
DAGI.

Status 
GD2-programledelsen har foretaget en koordinering af tidsplanerne: GeoDanmark, 
DAGI og DAR. For at kunne implementere DAR er det en forudsætning, at både DAGI 
og GeoDanmark er i drift på Datafordeleren, da DAR læser data fra disse registre via 
Datafordeleren. Det er samtidig en forudsætning for DAR, at CVR og CPR er i drift på 
Datafordeleren. Det sidste er dog mindre kritisk for idriftsættelsen af DAR.

I prøveimplementeringen er opgaverne med at implementere og komme i drift på 
Datafordeleren blevet testet for alle tre registre, GeoDanmark, DAGI og DAR. 
Erfaringerne herfra har vist, at det er særligt vigtigt at have fokus på de forberedende 
opgaver med at etablere connectivity mellem datamiljøerne og at teste funktionalitet op 
mod Datafordeleren.    

Løsning
Koordineringen af tidsplanerne for DAR, DAGI og GeoDanmark er illustreret i en tabel 
for de væsentligste tværgående milepæle - denne er vist i Bilag 1.   

Fra DAR projektet er det ønsket at gennemføre en betatest med slutbrugere, hvor 
systemet samtidig testes i produktionsmiljøet på Datafordeleren. Dette giver bedre 
mulighed for at sikre en stabil produktion på Datafordeleren. Det er derfor en løsning, 
som der er enighed om. Det betyder dog, at både GeoDanmark og DAGI skal være 
implementeret og i drift på Datafordeleren senest 9. marts 2018. Tidsplan med 
aktiviteter for GeoDanmark, DAGI og DAR, samt betatest for DAR er vist i bilag 2.
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De forberedende aktiviteter med at konfigurere GeoDanmark, DAGI og DAR på 
Datafordelerens produktionsmiljø er i gang hos KMD. For GeoDanmark er dette 
allerede udført og leveret 14. december 2017. Implementering af DAGI og DAR er aftalt 
med KMD til at blive leveret hurtigst muligt. Dette forventes klar til primo februar og 
senest 9. februar 2018. Til de forberedende opgaver vedr. Geodatabanken for DAGI er 
der brug for at være særligt opmærksom på denne dato for levering, idet ny DAGI-
produktionslinje til Datafordeleren forventes etableret d. 15. februar 2018. 

De væsentligste tværgående milepæle, i bilag 1, er de aftalte milepæle for at DAGI og 
GeoDanmark er i drift på Datafordeleren hhv. 10. og 9. marts, der er en forudsætning 
for at DAR kan gennemføre en betatest i april og være i drift 7. maj 2018. Samt de to 
milepæle for dataudtræk til både betatesten og til idriftsættelsen af DAR 1.0, der nu 
aftales til hhv. 9. marts kl 17.00 og 26. april kl 18.00.  

Det indstilles, at styregruppen godkender den fremlagte tidsplan og milepæle for 
implementeringen af adresseprogrammet. 

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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Bilag 1

DATO MILEPÆL Kommentarer

31-jan DAGI applikation 
klar

Afstemningsområdeapplikationen er 
færdigudviklet og testet 

1-feb GeoDanmark 2007 
klar på 
transportbånd

GeoDanmark 2007 er implementeret på 
Transportbånd-produktionslinjen

9-feb DAGI og DAR 
konfig på DAF

DAGI og DAR services og hændelser er 
etableret (konfigureret) på Datafordeleren. 
Bestilt hos KMD til levering hurtigst 
muligt, forventes klar senest 9. februar.

15-feb DAGI 
produktionslinje 
klar

Ny DAGI-produktionslinje til 
Datafordeleren er etableret

15-feb DAGI klar på 
transportbånd

DAGI er implementeret på Transportbånd-
produktionslinjen

28-feb DAGI afprøvet 
med Kommunale 
brugere 

Afstemningsområdeapplikationen er 
afprøvet med kommunale brugere 

3-mar DAF 
færdigkonfigureret 
for DAR

DAF færdigkonfigureret for DAR (inkl. 
firewalls, brugere, etc.)

6-mar DAGI 
produktionsdata 
etableret

Produktionsdata for AO og Supplerende 
bynavne er etableret

7-mar DAGI prod.data 
leveret til DAF 

DAGI-prod.data fra Geodatabank er leveret 
til Datafordeler

9-mar GeoDanmark 2007 
i drift på DAF

9-mar Data udtræk- 
betatest

Udtræk af diverse (herunder DAGI og 
GeoDanmark) register basisdata (kl 17.00) 
til DAR-betatest

10-mar DAGI i drift på 
DAF

DAGI-services på Datafordeleren er testet 
loadet med produktionsdata 9. mar. og i 
drift med ajourføring 10. marts. 
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12-mar NyeAdressedata 
start etablering- 
betatest

indlæsning og start på etableringen af nye 
adressedata- til DAR betatest

12-mar Udtræk leveres til 
DAR - betatest

Udtræk leveres til Netcompany

19-mar Levering af Nye 
Adressedata – 
betatest

Levering af Nye adressedata til NC. 

19-mar DAR konvertering 
start - betatest

NC påbegynder DAR 1.0 konvertering

23-mar DAR indlæsning 
på DAF start – 
betatest

DAR leverer totaludtræk til DAF ift. 
betatest

26-mar DAR betatest start 
– betatest

25-apr DAR betatest slut – 
betatest

26-apr Data udtræk - go-
live

Udtræk af diverse register (herunder DAGI 
og GeoDanmark) basisdata (kl 18.00)

30-apr Nye Adressedata 
start etablering

indlæsning og start på etableringen af nye 
adressedata

4-maj Levering af Nye 
Adressedata - go-
live

Levering af Nye adressedata til NC. 

4-maj DAR konvertering 
start - go-live

Netcompany starter konvertering

6-maj DAR indlæsning 
på DAF start - go-
live

DAR påbegynder indlæsning til DAF

7-maj DAR systemet i 
drift - go-live

Systemets go-live
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Bilag 2

Tidslinje over snitfladetest, integrationstest, prøveimplementering, anvendertest og implementering
Scenarie MU/SFE i 2018 og resten af GD1 i 2019

April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni

Opgavenavn 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Snitfladetest GD1
Test af udvidede hændelser
Integration Ejendom – Matrikulær forandring af Samlet Fast Ejendom 
Integration Ejendom – Ejerlejlighedsopdeling og forandring
Integration Ejendom – Oprettelse af BPFG via kommunen
Integration Ejerskifte – Ejerskifte via Digital Tinglysning
Integration Ejerskifte – Ejerskifte via Kommunen J
Integration Ejerskifte - Ændring af personforhold u
Integration Ejerskifte – Skift af virksomhedsform og -lukning  Sommer- l P
Integration Adresse – Opdater Administrativ inddeling  ferie e å
Integration Adresse – Opdater supplerende bynavn f s
Integration Adresse – Opdater Gadepostnummer e k
Integration Adresse – Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg r e
Integration Adresse - Opdater GeoDanmark Bygning i
Integration Adresse – Opdater GeoDanmark Vejmidte e
Prøveimplementering
Anvendertest GD1 ESR
Anvendertest GD1 E&E
Anvendertest GD2 CVR
FrozenZone ESR
FrozenZone ift. midlertidig indefrysningsordning
FrozenZone ift. årskørsel til fremrykket beskatningsgrundlag
Implementering GD2
Implementering GeoDanmark 2007
Implementering DAGI
Betatest af DAR 
Implementering DAR 1.0
Implementering GD1 - MU/SFE
Implementering GD1 - MU/BPFG og EJL, EBR, EJF og BBR

2017 2018



Bilag TI 8.1

Vejledning til opdatering af DLS for filudtræk

Problem
Opdatering af DLS’er for filudtræk skal igangsættes for at imødekomme det forretningsmæssige behov for 
adgang til filudtræk, der ikke dækkes af registrenes specifikationer. 

Indstilling
Det indstilles at styregruppen godkender:

- vejledningen for de beskrevne DLS opdateringer
- at GD1 og GD2 registrene fremsender et estimat for omkostninger for deres opdatering af DLS in-

den udgangen af 2017
- at registrene kan levere opdaterede DLS’er tilbage til GD7 ultimo januar 2018.

Status
På TI-styregruppemødet den 11.10.2017 gav registrene tilsagn til, at de laver DLS ændringer, der lukker 
det umiddelbare gap mellem de identificerede anvenderbehov og de nuværende specifikationer af filud-
trækstjenester.

GD7 har udarbejdet en vejledning til opdatering af DLS ift. filudtræk (bilag 1), der omfatter følgende anbefa-
linger til opdatering:
1. Udtræk af deltafiler baseret på Datafordeler tidsstempler 
2. Mulighed for at anvenderen kan specificere landsdækkende filudtræk  
3. Lagringstid – det tidsrum anvenderne har adgang til et givet filudtræk
4. Kvalitetssikring af tjenestenavn og tjenestevisningsnavn
5. Opdatering af bilag 19 og 22 så det tydeligt fremgår hvilke opdateringer der er foretaget for filudtræk-

stjenesterne
Registrene udfylder DLS på baggrund af de opdaterede DLS skabeloner ”Bilag 2b Filudtræk skabelon”
og ”Bilag 19 Tjenesteoversigt”.

Løsning – Strategi og proces
Registrene fremsender på baggrund af vejledningen et estimat for de omkostninger, der er i forbindelse 
med opdatering af DLS’en. Estimatet fremsendes til GD7 inden årets udgang.

GD7 godkender udgifter forbundet med opdateringen, hvorefter registrene kan igangsætte opdatering. 

Registrene gennemfører opdatering af DLS’erne i januar måned og leverer disse til GD7 inden ultimo ja-
nuar 2018.

GD7 kvalitetssikrer DLS’erne, hvorefter disse konfigureres og deployeres på Datafordeleren.
Sideløbende implementeres ændringsanmodninger til den generelle tekniske funktionalitet, der understøtter 
anvendernes behov for at fremsøge og håndtere filudtræk:
 Schedulering af filudtræk
 Understøttelse af skæringstidspunkt i filudtræk
 Relative datoer og siden sidst



 Håndtering af totaludtræk
 Navngivning og metadata for filudtræksleverancer

Økonomi og proces

Da denne indsats anses som en overgangsfase mellem udviklingsaktiviteter og driftsaktiviteter, og fordi 
fokus på filudtræk hos anvenderne er større end forudset i grunddataprogrammet, gennemføres opdaterin-
gerne af DLS’erne for filudtræk som et opsamlingsheat og udgifterne afholdes af Datafordelerprojektets 
budget. 

Udgifter relateret til evt. ændringer efter dette opsamlingsheat afholdes af de ansvarlige registermyndighe-
der og prissættes som prædefinerede videreudviklingsydelser for tjenesteændringer. 

Bilag

Bilag 1 - Vejledning opdatering af DLS for filudtræk
Bilag 2 – Opdateret DLS Bilag 2b Filudtræk skabelon
Bilag 3 – Opdateret DLS Bilag 19 Tjenesteoversigt
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Kontor
Fællesoffentlig datadistribu-
tion

Dato
28. november 2017

J nr. 1442-0111

/   

Vejledning opdatering af DLS for filudtræk
Følgende bilag er omfattet af opdateringen:
 Bilag 2b - Filudtræk skabelon.xlsx
 Bilag 19 - Tjenesteoversigt.xlsx
 Bilag 22 - DLS historik.docx
Se opdateret DLS skabelon her: https://filkassen.statens-it.dk/u/tkFF5rxBRYakQUXn/Ver-
sion%201.8.7%2020171201?l

Anbefalet opdateringer omhandler:
1. Udtræk af deltafiler baseret på Datafordeler tidsstempler 
2. Mulighed for at anvenderen kan specificere landsdækkende filudtræk  
3. Lagringstid – det tidsrum anvenderne har adgang til et givet filudtræk
4. Kvalitetssikring af tjenestenavn og tjenestevisningsnavn
5. Opdatering af bilag 19 og 22 så det tydeligt fremgår hvilke opdateringer der er foretaget for filudtrækstje-

nesterne

1. Udtræk af deltafiler baseret på Datafordeler tidsstempler 
Nedenstående parametre tilføjes for de specificerede filudtrækstjenester:
 Brugerdefinerede filudtræk: bilag 2b, ’filudtræk’, parametre som skal kunne angives af dataanvenderen.
 Prædefinerede filudtræk: bilag 2b, ’filudtræk’, parametre som skal kunne angives af systemet.

Navn Forkortelse Type Beskrivelse
De-
fault 
værdi

UUID fra 
udstillingsmo-
del

DAFTimestamp-
Fra

DAFTimestamp-
Fra

Date-
time

Dataobjekter regi-
streret i Datafor-
deleren før dette 
tidspunkt medta-
ges ikke i resulta-
tet. NULL  

Notat om specifik vejledning ift. foreslåede DLS opdateringer for filudtræk

https://filkassen.statens-it.dk/u/tkFF5rxBRYakQUXn/Version%201.8.7%2020171201?l
https://filkassen.statens-it.dk/u/tkFF5rxBRYakQUXn/Version%201.8.7%2020171201?l
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DAFTimestamp-
Til DAFTimestampTil

Date-
time

Dataobjekter regi-
streret i Datafor-
deleren efter 
dette tidspunkt 
medtages ikke i 
resultatet..

Now()1  

Nedenstående fremsøgningsfelter og -logik tilføjes for filudtræk der defineres ud fra tabulære data.
Fremsøgningsfelter:
Navn UUID
DAFTimestampFra  
DAFTimestampTil  

Fremsøgningslogik – yderligere beskrivelse:

”Der skal benyttes DAF standard timestamp logik”

2. Mulighed for at anvenderen kan specificere landsdækkende filudtræk  
Nedenstående fremsøgningslogik tilføjes for de specificerede filudtrækstjenester:
 Brugerdefinerede filudtræk: bilag 2b, ’filudtræk’.

For at anvenderen kan få et landsdækkende filudtræk, er det nødvendigt, at parametre ikke vir-
ker begrænsende, når de ikke udfyldes af anvenderen, og der dermed benyttes default værdier.

Et filudtræk kan fx have parameteren Kommunekode med defaultværdi NULL. Hvis anvenderen 
angiver en kommunekode, vil den blive brugt til at begrænse filudtrækket til data i den pågæl-
dende kommune. Hvis anvenderen vil have landdækkende data, vil anvenderen derimod ikke 
angive en kommunekode, dvs. parameteren Kommunekode får defaultværdien NULL. For at fil-
udtrækket virker som beskrevet her, skal fremsøgningslogikken være udformet således, at para-
meteren Kommunekode ikke indgår i fremsøgningen af data, når den er NULL. Det kan gøres 
ved at specificere fremsøgningslogikkens brug af kommunekode i WHERE-sætningen på følgende 
form:

                 @Kommunekode IS NULL OR tabel.felt = @Kommunekode

På den måde vil betingelsen evaluere til sand, når parameteren er NULL, og dermed vil parame-
teren kun indgå i udvælgelse af data (med tabel.felt = @Kommunekode), når den er udfyldt.

 

1 Det skal sikres, at der altid fastsættes et slut-skæringstidspunkt for at undgå, at opdateringer under eksekveringen af ud-
trækket kommer til at påvirke resultatsættet. Derfor indsættes Now() ved eksekveringsstart som værdi DAFTimestampTil, 
hvis denne ikke er angivet af dataanvenderen.
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I nedenstående eksempel er vist en fremsøgningslogik for EJER, der gør det muligt for anven-
derne at fremsøge et landsdækkende filudtræk. De enkelte registre kan tage udgangspunkt i ne-
denstående fremsøgningslogik, og tilpasse den med registerets egne navne:
 
-----------------------------
 
SELECT ejerskabsskifte.* FROM Ejerskabsskifte ejerskabsskifte
INNER JOIN EJERSKIFTE ejerskifte ON ejerskabsskifte.EJERSKIFTELOKALID = ejerskifte.ID_LO-
KALID
INNER JOIN EBR.EJENDOMSBELIGGENHED eb ON ejerskifte.BESTEMTFASTEJENDOMBFENR = 
eb.BESTEMTFASTEJENDOMBFENR
 
--Sørg for at en gyldig kombination af inputs er givet
WHERE 
(
                 @Kommunekode IS NULL
         OR (@Kommunekode is NOT NULL and eb.KOMMUNEINDDELINGKOMMUNEKODE = 
@Kommunekode)
)
 
-- Bitemporalitet
[snippet_bitemp_full(ejerskabsskifte)]
[snippet_bitemp_full(ejerskifte)]
[snippet_bitemp_full_now(eb)]
 
AND (@Status IS NULL OR ejerskabsskifte.status = @Status)
--------------------------------------

3. Lagringstid – det tidsrum anvenderne har adgang til et givet filudtræk
Lagringstid opdateres for at understøtte anvenderbehov ift. det tidsrum der er adgang til filudtræk, 
 bilag 2b - filudtræk basisinformationer, Lagringstid sættes til minimum 30 dage 

4. Kvalitetssikring af tjenestenavn og tjenestevisningsnavn
Nedenstående tjekliste for navngivning af filudtrækstjenesterne gennemgås, og DLS’en opdateres hvor det er 
nødvendigt:
 Brugerdefinerede filudtræk: bilag 2b, ’filudtræk’, tjenestenavn og tjenestevisningsnavn.
 Prædefinerede filudtræk: bilag 2b, ’filudtræk’, tjenestenavn og tjenestevisningsnavn.

Ved oprettelse af tjenester på Datafordeleren angives både et tjenestenavn og et tjenestevisningsnavn.
 Tjenestenavnet benyttes når Datafordeleren kaldes via en URL
 Tjenestevisningsnavn vises i Datafordelerens selvbetjeningsportal, ved oprettelse af et filudtræk er det 

dette navn anvenderen ser.

Tjekliste
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 I tjenestenavn må der ikke anvendes æøå, specialtegn eller mellemrum
 Tjenestenavn skal være unikt, der skal således være angivet tjenestenavn for hver enkelt tjeneste. Det 

betyder, at der skal være unikke navne for både brugerdefineret og prædefineret tjenester (DAR og BBR). 
Tjenestenavne skal også være unikke på tværs af fortrolighedsniveau (Ejerfortegnelsen). 

 Tjenestevisningsnavn bør være sigende og forståelig for anvenderne. Tjenestevisningsnavnet er det fakti-
ske navn anvenderne møder i brugergrænsefladen når de skal oprette et filudtræksabonnement.

 Der bør være en forståelig sammenhæng mellem tjenestenavn og tjenestevisningsnavn – eksempelvis er 
det vanskeligt for anvendere at gennemskue at tjenestenavn: EJFPersonEllerVirksomhedsoplysning sva-
rer til tjenestevisningsnavn: Ejere og administratorer uden CPR-nr, CVR-nr eller P-nr 

 Benyt gerne feltet ’Beskrivelse’ til at angive yderligere information om tjenesten. 

5. Opdatering af bilag 19 og 22
Følgende bilag opdateres så det tydeligt fremgår hvilke opdateringer, der er foretaget for filudtrækstjenesterne
 Bilag 19 - Tjenesteoversigt.xlsx – filudtrækstype (brugerdefineret, prædefineret), tjenestenavn og DLSver-

sion fremgår her for alle de specificerede tjenester. Bemærk bilaget er opdateret, så der nu skal angives 
reference til, hvilke bilag tjenesten beskrives i.

 Bilag 22 - DLS historik.docx – det fremgår her hvilke ændringer, der er foretaget som kræver rekonfigure-
ring af filudtrækstjenesterne.



Tjenestespecifikation bilag 2b

Datafordeler
Skabelon til specifikation af filudtræk på Datafordeleren

Version 1.0.7
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Filudtræk

Klik på de grønne pile for at
navigere igennem skabelonen.

Skabelon til specifikation af filudtræk på Datafordeleren
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Filudtræk basisinformationer

Navn:

Visningsnavn:

Beskrivelse:

Parametre

Følgende parametre som skal kunne angives af dataanvendere:
Navn Forkortelse

Følgende parametre anvendes til afgrænsning via rettighedssystemet:
Navn Forkortelse

Afgrænsninger

      DAGI polygon

1 Filudtræk der defineres ud fra tabulære data

I det tilfælde hvor data til filudtræk hentes fra en Datafordelerens udstillingsmodeller specificeres dette her.

Hvis der allerede er specificeret en Tjeneste med samme indhold kan det angives her:

Hvis IKKE der allerede er specificeret en Tjeneste med samme indhold udfyldes nedenstående:

Fremsøgningsfelter:
Navn UUID



Tilføj felter ovenfor efter behov.

Fremsøgningslogik:

Yderligere beskrivelse:

Skemaer:

Kopier denne sektion for hvert datasæt der ønskes med i filudtrækket

2 Filudtræk der defineres ud fra raster data

I det tilfælde hvor der benyttes raster data angives dette her:

Angiv navn på raster dataleverance(r):

Yderligere beskrivelse:



Minimumsinterval for abonnement:

Lagringstid (i dage):

Arkiveringstid (i dage):

Type Beskrivelse Default værdi

Type Beskrivelse

Angiv tema

Join eksempel:
Select Adresse.felt1, Post.Distriktsnavn from Adresse inner join Post on Post.Postnr =
Adresse.Postnr

Følgende operatorer er tilladt:
Point(x,y) within circle(paramX, paramY, paramRadius) Point(x,y) within
boundingbox(paramX1,paramY1, paramX2,paramY2)
Point(x,y) within polygon(…)
< og >
<> og =
>= og <=
And og Or
LIKE %text%
Distinct

Datafordeleren understøtter ikke aggregeringsfunktioner for filudtræk.

Regler

I det tilfælde hvor data til filudtræk hentes fra en Datafordelerens udstillingsmodeller specificeres dette her.

Hvis der allerede er specificeret en Tjeneste med samme indhold kan det angives her:

Hvis IKKE der allerede er specificeret en Tjeneste med samme indhold udfyldes nedenstående:



Join eksempel:
Select Adresse.felt1, Post.Distriktsnavn from Adresse inner join Post on Post.Postnr =
Adresse.Postnr

Følgende operatorer er tilladt:
Point(x,y) within circle(paramX, paramY, paramRadius) Point(x,y) within
boundingbox(paramX1,paramY1, paramX2,paramY2)
Point(x,y) within polygon(…)
< og >
<> og =
>= og <=
And og Or
LIKE %text%
Distinct

Datafordeleren understøtter ikke aggregeringsfunktioner for filudtræk.



UUID fra udstillingsmodel

UUID fra udstillingsmodel

Angiv tema Kommuner Regioner Sogne Retskredse

Områdeafgrænsning med DAGI polygon via rettighedssystemet:
Her angives DAGI under 'Type'
UUID klassen for det pågældende DAGI tema fra
udstillingsmodellen angives.

Såfremt der skal fremstilles udtræk på samtlige geografiske
områder i DAGI temaet skal der ikke angives yderligere.

Ønskes der kun udtræk for udvalgte geografiske områder skal der
i 'Fremsøgningslogik' nedenfor angives hvilke områder der skal
anvendes.

Join eksempel:
Select Adresse.felt1, Post.Distriktsnavn from Adresse inner join Post on Post.Postnr =
Adresse.Postnr

Følgende operatorer er tilladt:
Point(x,y) within circle(paramX, paramY, paramRadius) Point(x,y) within
boundingbox(paramX1,paramY1, paramX2,paramY2)
Point(x,y) within polygon(…)
< og >
<> og =
>= og <=
And og Or
LIKE %text%
Distinct

Datafordeleren understøtter ikke aggregeringsfunktioner for filudtræk.



Join eksempel:
Select Adresse.felt1, Post.Distriktsnavn from Adresse inner join Post on Post.Postnr =
Adresse.Postnr

Følgende operatorer er tilladt:
Point(x,y) within circle(paramX, paramY, paramRadius) Point(x,y) within
boundingbox(paramX1,paramY1, paramX2,paramY2)
Point(x,y) within polygon(…)
< og >
<> og =
>= og <=
And og Or
LIKE %text%
Distinct

Datafordeleren understøtter ikke aggregeringsfunktioner for filudtræk.



PolitikredsePostnumre Opstillingskredse

Områdeafgrænsning med DAGI polygon via rettighedssystemet:
Her angives DAGI under 'Type'
UUID klassen for det pågældende DAGI tema fra
udstillingsmodellen angives.

Såfremt der skal fremstilles udtræk på samtlige geografiske
områder i DAGI temaet skal der ikke angives yderligere.

Ønskes der kun udtræk for udvalgte geografiske områder skal der
i 'Fremsøgningslogik' nedenfor angives hvilke områder der skal
anvendes.



Filudtræk basisinformationer

Navn:

Visningsnavn:

Beskrivelse:

Prædefinerede filudtræk

Hvis filudtrækket er anonymt tilgængeligt benyttes denne sektion til at specificere de prædefinerede filudtræk. 

Visningsnavn:

Udtræksnavn (JSON/XML):
Visningsnavn MANGLER!

Udtræksnavn (XML):
Visningsnavn MANGLER!

Interval:

Følgende parametre som skal kunne angives af systemet:
Navn Forkortelse

Tilføj sektioner ovenfor efter behov.

1 Filudtræk der defineres ud fra tabulære data

I det tilfælde hvor data til filudtræk hentes fra en Datafordelerens udstillingsmodeller specificeres dette her.

Hvis der allerede er specificeret en Tjeneste med samme indhold kan det angives her:



Hvis IKKE der allerede er specificeret en Tjeneste med samme indhold udfyldes nedenstående:

Fremsøgningsfelter:
Navn UUID

Tilføj felter ovenfor efter behov.

Fremsøgningslogik:

Yderligere beskrivelse:

Skemaer:

Kopier denne sektion for hvert datasæt der ønskes med i filudtrækket

2 Filudtræk der defineres ud fra raster data

I det tilfælde hvor der benyttes raster data angives dette her:

Angiv navn på raster dataleverance(r):

Yderligere beskrivelse:



Minimumsinterval for abonnement:

Lagringstid (i dage):

Arkiveringstid (i dage):

Type Beskrivelse Værdi

Join eksempel:
Select Adresse.felt1, Post.Distriktsnavn from Adresse inner join Post on Post.Postnr =
Adresse.Postnr

Følgende operatorer er tilladt:
Point(x,y) within circle(paramX, paramY, paramRadius) Point(x,y) within
boundingbox(paramX1,paramY1, paramX2,paramY2)
Point(x,y) within polygon(…)
< og >
<> og =
>= og <=
And og Or
LIKE %text%
Distinct

Datafordeleren understøtter ikke aggregeringsfunktioner for filudtræk.

Regler

Hvis filudtrækket er anonymt tilgængeligt benyttes denne sektion til at specificere de prædefinerede filudtræk. 

I det tilfælde hvor data til filudtræk hentes fra en Datafordelerens udstillingsmodeller specificeres dette her.

Hvis der allerede er specificeret en Tjeneste med samme indhold kan det angives her:



Hvis IKKE der allerede er specificeret en Tjeneste med samme indhold udfyldes nedenstående:

Join eksempel:
Select Adresse.felt1, Post.Distriktsnavn from Adresse inner join Post on Post.Postnr =
Adresse.Postnr

Følgende operatorer er tilladt:
Point(x,y) within circle(paramX, paramY, paramRadius) Point(x,y) within
boundingbox(paramX1,paramY1, paramX2,paramY2)
Point(x,y) within polygon(…)
< og >
<> og =
>= og <=
And og Or
LIKE %text%
Distinct

Datafordeleren understøtter ikke aggregeringsfunktioner for filudtræk.



UUID fra udstillingsmodel

Join eksempel:
Select Adresse.felt1, Post.Distriktsnavn from Adresse inner join Post on Post.Postnr =
Adresse.Postnr

Følgende operatorer er tilladt:
Point(x,y) within circle(paramX, paramY, paramRadius) Point(x,y) within
boundingbox(paramX1,paramY1, paramX2,paramY2)
Point(x,y) within polygon(…)
< og >
<> og =
>= og <=
And og Or
LIKE %text%
Distinct

Datafordeleren understøtter ikke aggregeringsfunktioner for filudtræk.



Join eksempel:
Select Adresse.felt1, Post.Distriktsnavn from Adresse inner join Post on Post.Postnr =
Adresse.Postnr

Følgende operatorer er tilladt:
Point(x,y) within circle(paramX, paramY, paramRadius) Point(x,y) within
boundingbox(paramX1,paramY1, paramX2,paramY2)
Point(x,y) within polygon(…)
< og >
<> og =
>= og <=
And og Or
LIKE %text%
Distinct

Datafordeleren understøtter ikke aggregeringsfunktioner for filudtræk.



Filudtræk basisinformationer

Navn:

Visningsnavn:

Beskrivelse:

3 Filudtræk der baseres på prægenererede dataleverancer

I det tilfælde hvor der er tale om prægenererede filer angives dette her:

Angiv navn på dataleverance:

Yderligere beskrivelse:



Arkiveringstid (i dage):
se hvad der står i kravene…

Regler

Regler for indhold og navngivning af prægenererede dataleverancer er beskrevet i DLS bilag 28

Eksempler på navngivning og indhold af prægenererede dataleverancer findes i DLS bilag 29



Regler for indhold og navngivning af prægenererede dataleverancer er beskrevet i DLS bilag 28

Eksempler på navngivning og indhold af prægenererede dataleverancer findes i DLS bilag 29



Generelle regler

Kontakt (e-mail adresse):

Egenskaber:
Filudtræk tilbydes krypteret (HTTPS/SFTP)
Faktureringslogning
Tilføjelse af time stamps

Adgangsniveau til filudtræk:

 Anonym (man behøver ikke være bruger)

 Alle kendte brugere må tilgå filudtræk

 Alle brugere skal anmode om adgang til filudtræk



Projektioner



Projektioner

Vælg projektioner som filudtrækket skal understøtte:
Hvis mere end én projektion er valgt, skal der være
defineret en parameter under Filutræk, som bestemmer
hvilken projektion der skal anvendes.

 Projektion Beskrivelse

epsg:25832  UTM Zone 32 etrs89
epsg:23032  UTM Zone 32 ed50
epsg:32632  UTM Zone 32 wgs84
epsg:25833  UTM Zone 33 etrs89
epsg:23033  UTM Zone 33 ed50
epsg:32633  UTM Zone 33 wgs84
epsg:4093  DKTM1: Vestlige Jylland
epsg:4094  DKTM2: Østlige Jylland og Fyn
epsg:4095  DKTM3: Sjælland
epsg:4096  DKTM4: Bornholm
s34j  System 34: Jylland
s34s  System 34: Sjælland 
s34b  System 34: Bornholm
epsg:2196  Kortprojektion 2000 Jylland
epsg:2197  Kortprojektion 2000 Sjælland
epsg:2198  Kortprojektion 2000 Bornholm
epsg:4230  Geografisk ed50
epsg:4326  Geografisk wgs84
epsg:4258  Geografisk etrs89
epsg:32629  UTM Zone 29 wgs84 (Færøerne)
epsg:23029  UTM Zone 29 ed50 (Færøerne)
epsg:25828  UTM Zone 28 etrs89 (Færøerne)
epsg:25829  UTM Zone 29 etrs89 (Færøerne)
epsg:25830  UTM Zone 30 etrs89 (Færøerne)
epsg:32624  UTM Zone 24 wgs84 (Grønland)
epsg:3178  UTM Zone 18 gr96 (Grønland)
epsg:3179  UTM Zone 19 gr96 (Grønland)
epsg:3180  UTM Zone 20 gr96 (Grønland)
epsg:3181  UTM Zone 21 gr96 (Grønland)
epsg:3182  UTM Zone 22 gr96 (Grønland)
epsg:3183  UTM Zone 23 gr96 (Grønland)
epsg:3184  UTM Zone 24 gr96 (Grønland)
epsg:3185  UTM Zone 25 gr96 (Grønland)
epsg:3186  UTM Zone 26 gr96 (Grønland)
epsg:3187  UTM Zone 27 gr96 (Grønland)



epsg:3188  UTM Zone 28 gr96 (Grønland)
epsg:3189  UTM Zone 29 gr96 (Grønland)



Formater



Formater

Vælg output formater som fil download skal understøtte:
Hvis mere end ét format er valgt, skal der være
defineret en parameter under Filutræk, som
bestemmer hvilket format der skal anvendes.

Vektor:
Format

### MapInfo TAB TAB

### Esri Shape SHP

### DSFL DSF

### Caris NTX NTX

### Autocad DXF DXF

### Autocad DWG DWG

### Geomedia Access MDB?

###

Esri Geodatabase GDB

### MicroStation Design (V7) DGN7

### MicroStation Design (V8) DGN8

### GML (v2.1.2) GML212

### GML (v3.2.1) GML321

Raster:
### GeoTIFF GEOTIFF

### ECW ECW

### CADRG CADRG

### Ascii Grid ESRIASCIIGRID

Punktsky:

### Drag LAS

Ikke-spatial:
### CSV/TSV CSV

### XML XML

### JSON JSON



URL til hjælp
http://docs.safe.com/fme/2015.1/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/mitab/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CMapInfo%2520TAB%2520(MAPINFO%252FMITAB)%2520Reader%252FWriter%7C_____4
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/shape/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CEsri%2520Shape%2520Reader%252FWriter%7C_____4

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/ntx/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CCaris%2520NTX%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/acad/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CAutodesk%2520AutoCAD%2520DWG%252FDXF%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/acad/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CAutodesk%2520AutoCAD%2520DWG%252FDXF%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/fm0/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CIntergraph%2520GeoMedia%2520Access%2520and%2520SQL%2520Server%2520Warehouse%2520Reader%252FWriter%7C_____8
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/geodatabase/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CEsri%2520Geodatabase%2520Reader%252FWriter%7C_____9
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/filegdb/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CEsri%2520Geodatabase%2520(File%2520Geodatabase%2520API)%2520Reader%252FWriter%2520%7C_____4
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/igds/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CBentley%2520MicroStation%2520Design%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/igds/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CBentley%2520MicroStation%2520Design%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/gml2/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CGML%2520v2.1.2%2520(Geography%2520Markup%2520Language)%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/gml/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CGML%2520(Geography%2520Markup%2520Language)%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/geotiff/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CGeoTIFF%2520(Georeferenced%2520Tagged%2520Image%2520File%2520Format)%2520Reader%252FWriter%7C_____5
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/ecw/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CER%2520Mapper%2520ECW%2520Reader%252FWriter%7C_____5
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/cadrg/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CCompressed%2520ARC%2520Digitized%2520Raster%2520Graphics%2520(CADRG)%2520Reader%252FWriter%7C_____5
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/esriasciigrid/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CEsri%2520ASCII%2520Grid%2520Reader%252FWriter%7C_____5

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/csv/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CCSV%2520(Comma-Separated%2520Value)%2520Reader%252FWriter%7C_____4
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/xml/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CXML%2520(Extensible%2520Markup%2520Language)%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/json/json.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CJSON%2520(JavaScript%2520Object%2520Notation)%2520Reader%252FWriter%7C_____0

Metadata
Vælg output formater som fil download skal understøtte:

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/shape/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CEsri%2520Shape%2520Reader%252FWriter%7C_____4
'Metadata for tjenester'!A1


http://docs.safe.com/fme/2015.1/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/mitab/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CMapInfo%2520TAB%2520(MAPINFO%252FMITAB)%2520Reader%252FWriter%7C_____4

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/ntx/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CCaris%2520NTX%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/acad/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CAutodesk%2520AutoCAD%2520DWG%252FDXF%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/acad/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CAutodesk%2520AutoCAD%2520DWG%252FDXF%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/fm0/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CIntergraph%2520GeoMedia%2520Access%2520and%2520SQL%2520Server%2520Warehouse%2520Reader%252FWriter%7C_____8

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/filegdb/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CEsri%2520Geodatabase%2520(File%2520Geodatabase%2520API)%2520Reader%252FWriter%2520%7C_____4
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/igds/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CBentley%2520MicroStation%2520Design%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/igds/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CBentley%2520MicroStation%2520Design%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/gml2/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CGML%2520v2.1.2%2520(Geography%2520Markup%2520Language)%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0
http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/gml/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CGML%2520(Geography%2520Markup%2520Language)%2520Reader%252FWriter%7CFeature%2520Representation%7C_____0

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/geotiff/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CGeoTIFF%2520(Georeferenced%2520Tagged%2520Image%2520File%2520Format)%2520Reader%252FWriter%7C_____5

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/cadrg/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CCompressed%2520ARC%2520Digitized%2520Raster%2520Graphics%2520(CADRG)%2520Reader%252FWriter%7C_____5

http://docs.safe.com/fme/2015.0/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Desktop_Help.htm#../Subsystems/FME_Readers_Writers/Content/csv/Feature_Representation.htm%3FTocPath%3DFME%2520Readers%2520and%2520Writers%7CCSV%2520(Comma-Separated%2520Value)%2520Reader%252FWriter%7C_____4
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Metadata for filudtræk

INSPIRE Geodata Øvrige
Identifikation

Auto Auto Auto
Obl. Obl. Obl.

Obl. Obl. Valgfri

Auto Auto Auto

Auto Auto Auto
Auto Auto Auto

Betinget Valgfri Valgfri R

Betinget Valgfri Valgfri R

Valgfri Valgfri Valgfri R a

Valgfri Valgfri Valgfri a
Klassificering af data og tjenester

Obl. Obl. Valgfri
Obl. Valgfri Valgfri



Obl. Valgfri Valgfri

Nøgleord R

Obl. Obl. Obl. a

Betinget Valgfri Valgfri a

Betinget Valgfri Valgfri a

Betinget Valgfri Valgfri a

Geografisk placering
Geografisk omskreven firkant R

Obl. Valgfri Valgfri

Obl. Valgfri Valgfri

Obl. Valgfri Valgfri

Obl. Valgfri Valgfri

Tidsreference

Betinget Valgfri Valgfri R a

Betinget Valgfri Valgfri a

Betinget Valgfri Valgfri R b

Obl. Valgfri Valgfri c

Obl. Valgfri Valgfri d

Obl. Valgfri Valgfri e

Kvalitet og gyldighed

Betinget Valgfri N/A a
Betinget Valgfri N/A b
Betinget Valgfri N/A b

Betinget Valgfri N/A a

Betinget Valgfri N/A b



Betinget Valgfri N/A b

Overensstemmelse R

Obl. Valgfri Valgfri

Obl. Valgfri Valgfri

Obl. Valgfri Valgfri

Obl. Valgfri Valgfri

Obl. Valgfri Valgfri

Betingelser for adgang og brug

Obl. Obl. Obl.
Begrænsninger på offentlig adgang R

Obl. Valgfri Valgfri a

Obl. Valgfri Valgfri b

Obl. Valgfri Valgfri c

Kontaktpunkt for ressource

Obl. Obl. Obl.

Auto Auto Auto

Obl. Obl. Obl.
Kontaktpunkt for metadata

Obl. Obl. Valgfri

Obl. Valgfri Valgfri

Obl. Obl. Valgfri
Obl. Obl. Valgfri



Obl. Valgfri Valgfri

ISO 19119

Obl. Obl. Valgfri
R

Obl. Obl. Valgfri

Obl. Obl. Valgfri

Obl. Obl. Valgfri



UDFYLD DENNE KOLONNE

Metadatafelt (metadatavejledningen) Værdi

Metadata id
Ressourcetitel

Ressourceresumé

Ressourcetype service

Ressourcetypenavn service
Ressourcetypebeskrivelse Service

Ressourcefinder

Associeret ressource

Entydigt ressource-id

Navneområde

Geodatatjenestetype
Distributionsformat



Distributionsformatversion

Nøgleordsværdi

Kontrolleret ordliste

Referencedato

Datotype

Vest

Øst

Nord

Syd

Tidsmæssigt omfang start

Tidsmæssigt omfang slut

Tidsmæssigt omfang individuel dato

Offentliggørelsesdato

Dato for seneste revision

Oprettelsesdato

Geografisk opløsning skala
Geografisk opløsning GSD værdi
Geografisk opløsning GSD enhed

Geografisk opløsning skala

Geografisk opløsning GSD værdi



Geografisk opløsning GSD enhed

Specifikation

Referencedato

Datotype

Forklaring

Overensstemmelse

Betingelser for adgang og brug

Adgangsbetingelser

Andre betingelser

Klassifikation

Ressource_Organisation

Ressource_Email datafordeler@kmd.dk

Ressource_Rolle

Metadata_Organisation

Metadata_Email

Metadata_Rolle
Metadatadato

mailto:datafordeler@kmd.dk


Metadatasprog

Koblingstype

Operationsnavn

DCP

ConnectPoint



Angiv tema

Type Eksempel (udfyldt efter geodata-info.dk)

UUID (udfyldes automatisk)? b3fb79fa-a704-47a4-8427-3e54271c1f6f
Tekst dagi_ref, view

Tekst

DAGI-datasættet er et standardiseret
referencedatasæt, som beskriver – og viser –
landets administrative geografiske inddeling.
Danmarks Administrative Geografiske
Inddeling (DAGI) er ikke færdige korttemaer
eller slutbrugerprodukter. Det er digitale
geodata, som skal bearbejdes, før de bliver
færdige produkter (f.eks. et trykt kort) eller
løsninger (f.eks. en internet-
service).Datasættet er således ikke er bundet
til eller afhængig en bestemt anvendelse, eller
korttype; tværtimod skal det kunne anvendes i
samspil med alle typer af data, f.eks.
administrative, økonomiske og statistiske data
og ligende.

{service} service

{service} service
Tekst

URL
http://kortforsyningen.kms.dk/dagi?service=
WMS&request=GetCapabilities

URL

Tekst

Tekst (codespace)

Tekst (discovery, view, download,
transformation, invoke, other) view
Tekst WMS



Tekst 1.1.1

Tekst infoMapAccessService

Tekst Gennemførelsesbestemmelser afsnit D4

Dato 04-12-2008

{oprettelse, revision, offentliggørelse} revision

Decimaltal 3.25

Decimaltal 16.51

Decimaltal 58.26

Decimaltal 54.37

Dato 2012-12-12T00:00:00

Dato 2013-04-01T00:00:00

Dato

Dato

Dato 12-12-2012

Dato

Positivt heltal
Afstandsværdi
Enhed

Positivt heltal

Afstandsværdi



Enhed

Tekst DAGI_ref

Dato 12-12-2012

{oprettelse, revision, offentliggørelse} revision

Tekst ok

Boolean TRUE

Tekst

http://www.kms.dk/NR/rdonlyres/C210DE0D-
9A87-4FFD-95CC-
5BCE1B8E711D/0/STA100112Ret.pdf

Kode {copyright, patent, patentPending,
trademark, license,
intellectualPropertyRights, restricted,
otherRestrictions}

Tekst, fx ”Ingen begrænsninger” brugernavn og password
Kode {unclassified, restricted, confidential,
secret, topSecret}

Tekst Kort & Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet

email kms@kms.dk
Kode {resourceProvider, custodian, owner,
user, distributor, originator,
pointOfContact, principalInvestigator,
processor, publisher, author} owner

Tekst Kort & Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet

email lan@kms.dk
Kode {resourceProvider, custodian, owner,
user, distributor, originator,
pointOfContact, principalInvestigator,
processor, publisher, author} pointOfContact
Automatisk udfyldelse? 2012-12-12T12:50:18



Sprogkode, fx ”dan” dan

{loose, tight, mixed} Tight

Tekst GetCapabilities

Kode WebServices

URL
http://kortforsyningen.kms.dk/dagi?service=
WMS&amp;request=GetCapabilities



Kommuner

Ledetekst i geodata-info.dk

Metadata ID
Ressourcetitel

Resumé

Ressourcetype

Ressourcetypenavn

Link til ressource

Associeret ressource

Entydigt ressource-id

Navneområde for ressource-id

Geodatatjenestetype



Nøgleord

Kontrolleret nøgleordsliste

Referencedato for nøgleordsliste

Datotype

Vest

Øst

Nord

Syd

Tidsmæssige udstrækning

Tidsmæssige udstrækning

Tidsmæssige udstrækning

Dato for offentligggørelse

Dato for seneste revision

Oprettelsesdato

Geografisk opløsning
Geografisk opløsning
Geografisk opløsning

Geografisk opløsning

Geografisk opløsning



Geografisk opløsning

Specifikation
Dato for oprettelse,
Dato for offentligggørelse,
Dato for seneste revision

Overensstemmelse med specifikation

Betingelser for adgang og brug

Begrænsninger på offentlig adgang (adgangsbetingelser)

Begrænsninger på offentlig adgang (andre betingelser)

Begrænsninger på offentlig adgang (klassifikation)

Organisation

Email

Rolle i forhold til ressourcen

Organisation

Email

Rolle i forhold til metadata
Metadatadato



Metadatasprog



Regioner

Beskrivelse (cf. metadatavejledningen)

Navnet på den angivne ressource.

Kort beskrivende opsummering af ressourcens/ressourcernes
indhold.
Metadataenes anvendelsesområde. Værdien er "dataset" for
geodatasæt, "service" for geodatatjenester og "series" for
gedatasætserier.
Metadataenes anvendelsesområde. Værdien er "dataset" for
geodatasæt, "service" for geodatatjenester og "series" for
gedatasætserier.

Placering (adresse) med henblik på onlineadgang ved hjælp af
adressen på en entydig ressourcefinder eller en tilsvarende
adresseringsordning. Angiv en gyldig URL til ressourcen. Hvis
der ikke er et direkte link til ressourcen, skal der angives et
link til et kontaktpunkt, hvor der findes supplerende
oplysninger om ressourcen. For tjenester kan Ressourcefinder
være et af følgende: Et link til tjenestens
kapabilitetsdokument, et link til tjenestens WSDL-dokument
(SOAP Binding), et link til en webside med yderligere
instruktioner eller et link til en klientapplikation med direkte
adgang til tjenesten.
Giver oplysninger om de datasæt, tjenesten opererer på. For
at sikre overensstemmelse, skal værdien af "id"-attributten
svare til koden for et af de entydige ressource-id'er, som er
defineret for den associerede ressource.
Værdi, der entydigt identificerer er et objekt inden for et
navneområde.

Navneområde.

Navn på en tjenestetype fra et register over tjenester. Benyt
en af følgende: discovery, view, download, transformation,
invoke, other.
Navn på format til overførsel af data.



Version af format til overførsel af data (dato, nummer, etc.).

Almindeligt brugt ord, et formaliseret ord eller en sætning, der
bruges til at beskrive emnet.
Navn på den formelt registrerede tesaurus eller lignende
autoritativ kilde til nøgleord. For geodatasæt under INSPIRE
skal der dokumenteres mindst ét nøgleord fra "GEMET-
INSPIRE themes version 1.0".

Referencedato for nøgleordsliste.
Referencedato kan være dato for oprettelse, offentliggørelse
eller seneste revision.

Den vestligste koordinat i datasættets udstrækning udtrykt
som østlig længdegrad i decimalgrader.
Den østligste koordinat i datasættets udstrækning udtrykt som
østlig længdegrad i decimalgrader.
Den nordligste koordinat i datasættets udstrækning udtrykt
som nordlig breddegrad i decimalgrader.
Den sydligste koordinat i datasættets udstrækning udtrykt
som nordlig breddegrad i decimalgrader.

Tidsperiode dækket af indholdet i datasættet.
Datointerval eller en individuel dato.
Tidsperiode dækket af indholdet i datasættet.
Datointerval eller en individuel dato.
Tidsperiode dækket af indholdet i datasættet.
Datointerval eller en individuel dato.

Referencedato for den anførte ressource – offentliggørelse.

Referencedato for den anførte ressource – revision.

Referencedato for den anførte ressource – oprettelse.

Detaljeringsgrad udtrykt som målestokstallet for et tilsvarende
kort i papirudgave.
GSD-afstand (Ground sample distance) - afstandsværdi.
GSD-afstand (Ground sample distance) - måleenhed.
Når der er udtrykt to målestoksforhold, er den geografiske
opløsning et interval afgrænset af disse to værdier.
Når der er udtrykt to GSD-afstande, er den geografiske
opløsning et interval afgrænset af disse to værdier.



Når der er udtrykt to GSD-afstande, er den geografiske
opløsning et interval afgrænset af disse to værdier.

Henvisning til produktspecifikationen eller brugerkravet, som
dataene vurderes i forhold til.

Referencedato for specifikation.
Referencedato kan være dato for oprettelse, offentliggørelse
eller seneste revision.
Forklaring af overensstemmelsens betydning. Der kan
anvendes en standardforklaring som “Se den specifikation, der
henvises til”.
Angivelse af overensstemmelsesresultatet. Værdien er "true",
hvis overensstemmende. Værdien er "false", hvis ikke
overensstemmende.

Begrænsninger på adgang til og brug af en ressource eller
metadata. Beskrivelser af vilkår og betingelser, herunder om
nødvendigt dertil hørende gebyrer, skal angives via dette
element eller via et link (URL) til et sted, hvor disse vilkår og
betingelser er beskrevet.

Adgangsbegrænsninger anvendt for at sikre databeskyttelse
eller beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder samt
eventuelle specielle restriktioner eller begrænsninger på
anvendelse af ressourcen.
Andre restriktioner på og juridiske forudsætninger for adgang
til og brug af ressourcen eller metadataene.

Navn på håndteringsrestriktionerne på ressourcen.

Identifikation af organisation, der er tilknyttet
ressourcen/ressourcerne.
Middel til kommunikation med organisation, der er tilknyttet
ressourcen/ressourcerne.

Funktion, der udføres af den ansvarlige part.

Identifikation af organisation, der har ansvaret for
metadataoplysningerne.
Middel til kommunikation med organisation, der har ansvaret
for metadataoplysningerne.

Rollen for den ansvarlige part, der fungerer som kontaktpunkt
for metadata. Værdi kan som standard sættes til Kontaktpunkt
(pointOfContact).
Dato for oprettelse af metadataene.



Sprog, der bruges til at dokumentere metadata. Brug kun
koderne på tre bogstaver i ISO639-2/B (bibliografiske koder)
som defineret på http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
Koden for dansk er "dan". Koden for engelsk er "eng".

Værdien er "loose" hvis der ikke er nogen associeret
ressource, "tight" hvis tjenesten kun opererer på de
associerede ressourcer, "mixed" hvis tjenesten opererer på de
associerede ressourcer samt eksterne datasæt og
datasætserier.

Standardværdi er ”unknown”.

Standardværdi er ”WebServices”.
Angiv en gyldig URL til ressourcen. En af værdierne for
metadataelementet “Ressourcefinder” kan anvendes som
standardværdi.



Mapning til ISO19139/19119 med Xpath

/gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier/gco:CharacterString
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:title/gco:CharacterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:abstract/gco:CharacterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:hierarchyLevel/gmd:MD_ScopeCode/@codeListValue

/gmd:MD_Metadata/gmd:hierarchyLevelName/gco:CharacterString
/gmd:MD_Metadata/gmd:hierarchyLevel/gmd:MD_ScopeCode

/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/gmd:transferOptions[1]/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/g
md:linkage/gmd:URL

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:operatesOn/@xlink:href
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:identifier/gmd:RS_Identifier/gmd:code/gco:Characte
rString
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:identifier/gmd:RS_Identifier/gmd:codeSpace/gco:Ch
aracterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:serviceType/gco:LocalName
/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/gmd:distributionFormat/gmd:MD_Format/gmd:name/gco:CharacterString



/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/gmd:distributionFormat/gmd:MD_Format/gmd:version/gco:CharacterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:descriptiveKeywords[1]/gmd:MD_Keywords/gmd:keyword/gco:CharacterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:descriptiveKeywords[1]/gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/
gmd:title/gco:CharacterString
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:descriptiveKeywords[1]/gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/
gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:date/gco:Date
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:descriptiveKeywords[1]/gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/
gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:dateType/gmd:CI_DateTypeCode/@codeListValue

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:extent[1]/gmd:EX_Extent/gmd:geographicElement/gmd:EX_GeographicBoundingBox
/gmd:westBoundLongitude/gco:Decimal
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:extent[1]/gmd:EX_Extent/gmd:geographicElement/gmd:EX_GeographicBoundingBox
/gmd:eastBoundLongitude/gco:Decimal
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:extent[1]/gmd:EX_Extent/gmd:geographicElement/gmd:EX_GeographicBoundingBox
/gmd:northBoundLatitude/gco:Decimal
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:extent[1]/gmd:EX_Extent/gmd:geographicElement/gmd:EX_GeographicBoundingBox
/gmd:southBoundLatitude/gco:Decimal

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:extent[2]/gmd:EX_Extent/gmd:temporalElement/gmd:EX_TemporalExtent/gmd:exte
nt/gml:TimePeriod/gml:beginPosition
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:extent[2]/gmd:EX_Extent/gmd:temporalElement/gmd:EX_TemporalExtent/gmd:exte
nt/gml:TimePeriod/gml:endPosition
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/gmd:extent/gmd:EX_Extent/gmd:temporalElement/gmd:EX_TemporalExtent/gmd:extent
/gml:TimeInstant/gml:timePosition

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:date/gco:DateTime
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:dateType/gmd:CI_DateType
Code/@codeListValue

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:date/gco:DateTime
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:dateType/gmd:CI_DateType
Code/@codeListValue

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:date/gco:DateTime
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:citation/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:dateType/gmd:CI_DateType
Code/@codeListValue

Det er ikke muligt at udtrykke restriktionen på en tjeneste vedrørende den geografiske opløsning i den nuværende udgave af ISO 19119.

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A



N/A

/gmd:MD_Metadata/gmd:dataQualityInfo/gmd:DQ_DataQuality/gmd:report/gmd:DQ_DomainConsistency/gmd:result[1]/gmd:DQ_ConformanceResult/gmd:speci
fication/gmd:CI_Citation/gmd:title/gco:CharacterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:dataQualityInfo/gmd:DQ_DataQuality/gmd:report/gmd:DQ_DomainConsistency/gmd:result[1]/gmd:DQ_ConformanceResult/gmd:speci
fication/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:date/gco:Date
/gmd:MD_Metadata/gmd:dataQualityInfo/gmd:DQ_DataQuality/gmd:report/gmd:DQ_DomainConsistency/gmd:result[1]/gmd:DQ_ConformanceResult/gmd:speci
fication/gmd:CI_Citation/gmd:date/gmd:CI_Date/gmd:dateType/gmd:CI_DateTypeCode/@codeListValue

/gmd:MD_Metadata/gmd:dataQualityInfo/gmd:DQ_DataQuality/gmd:report/gmd:DQ_DomainConsistency/gmd:result[1]/gmd:DQ_ConformanceResult/gmd:expla
nation/gco:CharacterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:dataQualityInfo/gmd:DQ_DataQuality/gmd:report/gmd:DQ_DomainConsistency/gmd:result[1]/gmd:DQ_ConformanceResult/gmd:pass/
gco:Boolean

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:resourceConstraints[1]/gmd:MD_Constraints/gmd:useLimitation/gco:CharacterStrin
g

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:resourceConstraints[2]/gmd:MD_LegalConstraints/gmd:accessConstraints/gmd:MD
_RestrictionCode/@codeListValue
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:resourceConstraints[3]/gmd:MD_LegalConstraints/gmd:otherConstraints/gco:Chara
cterString
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:resourceConstraints[4]/gmd:MD_SecurityConstraints/classification/MD_Classificatio
nCode/@codeListValue

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:pointOfContact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName/gco:CharacterStri
ng
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:pointOfContact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:a
ddress/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddress/gco:CharacterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/gmd:pointOfContact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:role/gmd:CI_RoleCode/@codeListVa
lue

/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName/gco:CharacterString
/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddress/gco:Ch
aracterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:role/gmd:CI_RoleCode/@codeListValue
/gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp/gco:Date



/gmd:MD_Metadata/gmd:language/gco:CharacterString

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:couplingType/srv:SV_CouplingType/@codeListValue

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:containsOperations/srv:SV_OperationMetadata/srv:operationName/gco:CharacterStri
ng

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:containsOperations/srv:SV_OperationMetadata/srv:DCP/srv:DCPList/@codeListValue

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/srv:SV_ServiceIdentification/srv:containsOperations/srv:SV_OperationMetadata/srv:connectPoint/gmd:CI_OnlineReso
urce/gmd:linkage/gmd:URL
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Oversigt over tjenestespecifikationer 

Register Navn Type

Oversigt over fildownloadspecifikationer 

Register Navn Type

Oversigt over hændelsespecifikationer 

Register Navn Type
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Tværgående tjeneste DLS dato/version

Tværgående fildownload DLS dato/version

Tværgående tjeneste DLS dato/version



Reference (bilag og evt. ark med beskrivelse)sikkerhedsniveau
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Reference (bilag og evt. ark med beskrivelse)sikkerhedsniveau
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Dokumenthistorik
Dato Version Bemærkning
15-09-2015 1.7 Første version efter omdannelse fra Word til Excel dokumnet.
15-12-2015 1.8 URL kolonne tilføjet.
13-12-2016 1.8.3 Tilføjet fildownload sektion'
01-12-2017 1.8.4 Tilføjet en kolonne, der indeholder reference til, hvilke bilag tjenesten beskrives i



Tilføjet en kolonne, der indeholder reference til, hvilke bilag tjenesten beskrives i



Cover 9.1 Den 15. december 
2017 
J. nr. 7003 – 0078
/aslen

Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. 
Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 

Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. 
projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens 
milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne 
for perioden 28. oktober – 11. december 2017. Der er i perioden vedtaget en 
tilpasset tidsplan i Grunddatabestyrelsen. 

Status 
Delprogrammet er i gul status i tid og samlet. Integrationstesten er afsluttet i 
perioden. Prøveimplementeringen er påbegyndt og aktuelt forsinket med 10 
dage. Der arbejdes på at indhente forsinkelsen ved afslutning af lukkevindue 4.

 
Sidste periode Denne periode

Samlet Tid Scope Ressourcer Samlet Tid Scope Ressourcer
Samlet 
status
Matriklens 
udvidelse (MU) 
Ejerfortegnelse
n (EF) o

BBR
Testprojektet 
(GD1-GD2)

Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse
Projektet har arbejdet fokuseret på forberedelse til prøveimplementering, 
afslutning af funktionsprøver, forberedelse af overtagelsesprøve og plan frem 
mod go-live. 
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Projektet rapporteres i GRØN, da projektet overordnet følger den fastsatte 
planlægning. [Ressourcer er rapporteret i GUL, da projektet generelt er 
udfordret på den interne testside pga. forsinkelser fra leverandøren]

Prøveimplementering 2
Projektet har sammen med programledelsen aktivt arbejdet på at blive klar til 
prøveimplementering 2 ift. at klargøre data og fastlægge en detaljeret plan for 
etablering af connections mellem registre-DAF og mellem registrene (herunder 
ajourføringsservices). Dette er en forudsætning for at kunne starte 
Prøveimplementering 2.

Der er særligt fokus på at analysere og håndtere ”mellemtilstande” - 
interimløsninger mellem lukkevinduerne. GST har fået leveret interimløsninger 
fra IBM, så projektet kan teste leverancerne af interimløsninger til de 
lukkevinduer, som vil være i forbindelse med transitionen fra miniMAKS og til 
MU (med integrationer til bl.a. DAF, DAR, BBR, EJF m.fl.). Der er fokus på, 
at dette bliver testet i forbindelse med Prøveimplementeringen. 

Funktionsprøver
Projektet har i samarbejde med IBM afsluttet og godkendt de kontraktbundne 
funktionsprøver på alle dele af systemet. 

Overtagelsesprøve
Projektet er sammen med IBM i gang at planlægge den kontraktbundne 
overtagelsesprøve, der forventes opstartet medio december og afsluttet ultimo 
februar. Opstarten er forsinket pga. manglende kapacitet hos IBM.

Planlægning frem mod Go-live
Projektet planlægger at gennemføre lukkevindue 0 i første weekend i juni 2018 
(løft af miniMaks til MU). Lukkevindue 1 implementeres et par uger efter 
(SFE data på DAF). IBM, SIT og GST har påbegyndt detailplanlægning af plan 
for lukkevindue 0, herunder fx gennemførsel af generalprøver, 
ressourceallokering m.v. Go-live af lukkevindue 1 planlægges med SDFE 
(Georg Jensen). 

Ejerfortegnelsen
Projektet er i grøn, da projektet med succes har fulgt planen for gennemførelse 
af integrationstesten.

Integrationstest
Ejerfortegnelsen deltager i to testområder inden for integrationstesten:

 Ejerskifte, som er afsluttet den 14.9.

 Ejendom, hvor Ejerfortegnelsen spiller en mindre rolle i nogle testcases, er 
ikke helt afsluttet endnu. 
[De planlagte testaktiviteter er gennemført, der udestår alene endelig 
verifikation af to testcases] 
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Prøveimplementering
Projektet har deltaget i arbejdet med planlægning af prøveimplementeringen. 
Der er stadig udfordringer i programmet ift. at få etableret de sidste leverancer 
inden for connectivity. 

BBR. 

[BBR er rapporteret i Grøn status]

Prøveimplementering
BBR har gennemført de aktiviteter der er nødvendige for at være klar til 
prøveimplementering. Testmiljøet var etableret til den 1. september og sat i 
drift hos leverandøren 

BBR følger arbejdet med prøveimplementeringen tæt. BBR er klar til arbejdet i 
lukkevindue 6 der jf. planen starter medio januar. Dog er det er forudsætning 
for igangsættelse af lukkevindue 6 at der 3 (arbejdsuger) uger forinden 
igangsættelsen foreligger et landsdækkende udtræk fra KMD med en 
konverteringstabel fra Ejendomsnumre til BFE-numre. 
[Prøveimplementeringsprojektet inddrager denne binding i den videre 
planlægning af prøveimplementeringen]

KOMBIT og Netcompany har informeret Prøveimplementeringsprojektet om 
denne afhængighed mellem afslutning af lukkevindue 3 og opstart af 
lukkevindue 6. Dette er en hård afhængighed, der bør indarbejdes i de samlede 
planer for prøveimplementeringen.

Idriftsættelse af BBR 1.8
Version 1.8.2 af BBR er planlagt til release primo februar 2018.  Releaset 
indeholdt en række forbedringer til BBR. Versionsskiftet berører ikke GD-
programmet.

BBR DLS version 2.4
En ny DLS for BBR – version 2.4 er godkendt og SKAT har udarbejdet den 
færdige DLS med alle nødvendige bilag jf. tidsplanen.

Ny tidsplan for GD1 og GD2
GD-programledelsen har udsendt en ny tidsplan for GD1 og GD2, hvor den 
endelige idriftsættelse af programmet udskydes til forår 2019. BBR 2.0 
forventes idriftsat i juni måned 2019. 

Planen indeholder en tidlig implementering af lukkevindue 0 og 1 for MU-
projektet. Med udgangspunkt i redegørelsen fra GST af 19. oktober 2017 om 
konsekvenserne ved den ændrede plan for MU er BBR indforstået med 
ændringerne i implementeringsrækkefølgen.
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For at kunne foretage en operationel planlægning er det vigtigt for BBR, at der 
som lovet udarbejdes en ny og samlet tids- og handlingsplan for GD1 og GD2. 
Det er blevet oplyst at en sådan plan vil blive fremlagt for styregruppen på det 
første kommende møde i januar 2018. [Planer og aktiviteter bliver opdateret 
med erfaringerne fra prøveimplementeringen, når denne er gennemført].

Med udgangspunkt i denne plan vil BBR påbegynde arbejdet med 
planlægningen af aktiviteterne frem mod idriftsættelsen.

Opgørelse af meromkostninger af projektet
SKAT og KOMBIT har, på DIGST anmodning, vurderet at forlængelsen af 
GDP medfører ekstraudgifter på 0,9 mio. kr. for SKAT og 5,1 mio. kr. for 
KOMBIT. 

Finansieringen heraf forventes at ske via Grunddatabestyrelsen. 
[Grunddatabestyrelsen har behandlet forlængelsen den 27.10.2017. Der er 
udarbejdet et aktstykke til Finansudvalget]

Test-projektet (GD1-GD2) 

Test-projektet er stadig i grøn status, men i gul på tid. Integrationstesten DAR-
DAGI er afsluttet, og den samlede GD2 integrationstest er næsten afsluttet. Der 
udestår få Test-cases vedr. GeoDanmark-vej, Integrationstesten er afsluttet for 
GD1 og planlagte testaktiviteter er gennemført, der udestår alene endelig 
verifikation af to testcases.

Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.



Bilag TI 9.2 Cover 15. december 2017 
/helms

Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. 
Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 

Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både i forhold til 
projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens 
milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne 
for perioden 28. oktober 2017 – 11. december 2017. Grundlaget for 
statusrapporterne er den tidsplan, der blev vedtaget på mødet i 
Grunddatabestyrelsen d. 27.10.2017.

Status 
Delprogrammet er fortsat samlet set i grønt, kun tid er i gult pga. manglende 
afslutning af integrationstesten: 
* DAR er samlet set i grønt. Kun tid er i gult som følge af, at tidsplanen for 
integrationstest er overskredet. Der er fremdrift, og der udestår kun test af 
GeoDK vejmidte. 
* DAGI er nu helt i grønt 
* CVR er samlet set gået i grønt, idet CVR-data nu er på Datafordeleren.
* Testprojektet er fortsat samlet set i grønt, men er nu i gul på tid pga. 
manglende afslutning af integrationstest.

Status denne periode Status sidste periode
Samlet Tid Scope Res. Samlet Tid Scope Res.

Samlet status GD2
Adm. inddelinger (DAGI)
Danske Stednavne (DS)
Adresseregister (DAR)
CPR adressegrundlag
CVR adressegrundlag
SKAT adressegrundlag
DST adressegrundlag
Supplerende adresser
Lovprojektet (GD1/GD2)
Testprojektet (GD1/GD2)
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Uddybning af status.

DAGI er nu helt i grønt og følger den reviderede tidsplan.

DAR-DAGI-integrationstesten er afsluttet 17/11. Test med CPR pågår. 

Aktiviteterne i forbindelse med etablering af DAGI i prøve-
implementeringsmiljøet er afsluttet.

Dato for implementering af DAGI på Datafordeleren er fastsat til den 9/3-18 ud 
fra DAR’s behov om, hvornår DAGI-data er tilgængelige på Datafordeleren. 
Der er udarbejdet en plan for aktiviteter frem mod implementering af DAGI på 
Datafordeleren, som er afstemt med interne og eksterne leverandører.

Afstemningsområdeapplikationen er tæt på at være færdigudviklet inklusiv 
implementering af sikkerhedsløsningen. Applikationen er planlagt testet januar 
2018 og i februar 2018 får kommunale brugere mulighed for at afprøve 
applikationen i et testmiljø. Afstemningsområdeapplikationen er ikke en del af 
Grunddataprogrammets fælles testforløb.

Danske Stednavne er fortsat helt i grønt. 

DS’ WFS-tjeneste for bearbejdede stednavne med hændelser og ubearbejdede 
stednavne er sat i drift den 14. november 2017. 

Leveringen af DS’ WMS-, REST- og Download-tjenester er forsinket. En 
detaljeret plan for levering af disse tjenester er endnu ikke på plads, men det 
forventes, at WMS og REST kan sættes i drift i løbet af Q2 2018 og 
fildownload i Q3 2018.

DAR er samlet set fortsat i grønt. Kun tid er i gult pga. manglende afslutning af 
integrationstesten. Testcases ift. DAGI og BBR er afsluttet. Der udestår fortsat 
afslutning af testcases ift. GeoDanmark.

DAR har også indgået i CPR-testsporet og understøttet med generering af 
testdata og opsamling af problemstillinger. Arbejdet forventes at fortsætte den 
kommende periode.

Vedr. prøveimplementeringen har DAR afsluttet alle step i Lukkevindue 7. 
Aktiviteten i relation til jordstykker var planlagt til medio december 2017, men 
blev fremrykket og er afsluttet. I den kommende periode skal aktiviteten i 
relation til BBR gennemføres. Observationer under prøveforløbet er 
afrapporteret til GD2-programledelsen. 

Vedr. anvendertest forventes DAR at understøtte CVR test med generering af 
test-data og opsamling af evt. problemstillinger.
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Der er blevet arbejdet med at detaljere en tidsplan for idriftsættelsen af DAR 
1.0, som indeholder, at systemet er i produktion den 7. maj og indlæst på 
datafordeleren den 8. maj. Disse datoer er blevet besluttet i projektet efter en 
GD2 høringsrunde med inddragelse af DAGI, GeoDK og DAF. Disse datoer 
forventes at holde, såfremt en mindre række forudsætninger overholdes, 
primært at DAGI og GeoDK er i produktion på datafordeleren senest den 8. 
marts. At de to registre er på datafordeleren den 8. marts er blevet aftalt med 
DAGI og GeoDK, og DARs idriftsættelsesplan baserer sig på dette.  

Den seneste DAR DLS er blevet konfigureret og testes pt. i Datafordelerens 
udviklingsmiljø. 

CPR-adressegrundlag er fortsat helt i grønt. Der opleves stadig stor fremdrift 
på projektet, herunder at den startede test/kommunikation mellem CPR og 
DAR har stor betydning for udviklingen. Der vil fortsat være brug for test mod 
DAR og DAGI.

CVR-adressegrundlag er nu i grønt på tid og samlet som projekt, da CVR-data 
er i produktion på Datafordeleren. Det forventes, at der vil blive åbnet op for 
anvenderne Q1, 2018.

ERST har på basis af en liste over ikke-DAR valide CVR-adresser modtaget et 
godt feedback fra SDFE, der vil kunne nedbringe mængden af ikke-DAR 
valide CVR-adresser.  Det har vist sig, at formatering i styrelsens egen 
adressevalidering gør, at færre CVR-enheder vurderes til at have en DAR valid 
adresse.  Herudover har ERST påbegyndt valideringen af P-enhedernes 
adresser.

Den 5. december blev der afholdt møde mellem KL, SDFE og ERST, hvor 
listen af CVR-enheder med ikke-DAR valid adresse samt forslag til 
kommunikationen blev gennemgået.

SKAT adressegrundlag er fortsat helt i grønt. 

Da udviklingsprojektet vedr. DST-adressegrundlag er afsluttet, rapporteres der 
ikke længere fra projektet. 

Supplerende adresser er fortsat samlet set helt i grønt. Hovedparten af 
kommunerne er helt færdige med hele suppleringsopgaven. I de kommuner, 
hvor tildeling af adresser til områdetyper endnu ikke er afsluttet, er det generelt 
mindre komplicerede opgaver, der mangler.

Rådgivning og svar på spørgsmål varetages af adressemedarbejdere i 
SDFE/FOD.  

Da Lovprojektet er lukket, rapporteres der ikke længere fra projektet. 
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Test-projektet (GD1-GD2) er stadig samlet set i grøn status, men i gul på tid. 
Integrationstesten DAR-DAGI er afsluttet, og den samlede GD2 
integrationstest er næsten afsluttet. Der udestår få Test-cases vedr. 
GeoDanmark-vej, Integrationstesten er afsluttet for GD1 og planlagte 
testaktiviteter er gennemført, der udestår alene endelig verifikation af to 
testcases.

Løsning
Det indstilles, at Styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.


	TI 0 Dagsorden til møde i Styregruppen for Tværgående Test og Implementering d. 20.12.2017 (D100979)
	TI 2.1 Referat af møde i Styregruppen for Tværgående Test og Implementering d. 13.11.2017 (D103676)
	TI 3.1 Cover Status integrationstest 15-12-2017 (D105027)
	TI 3.2 Afrapportering fra Testprojektet GD1-2 (uge 50)_LH (D105255)
	TI 4.1 Cover Prøveimplementeringens forløb (004) (D106031)
	TI 4.2 Afrapportering fra Prøveimplementeringen 2017-12-15 (uge 50) (D105351)
	TI 5.1 Status på intern anvendertest (D104064)
	TI 5.2 Forslag til afrapportering fra intern anvendertest (D104630)
	TI 6.1 Cover Fælles risiko- og emneregister (D101451)
	TI 6.2 Fælles Risiko- og emneregister 20171212 (D103446)
	TI 7.1 Cover Tidsplan for implementering af adresseprogrammet (003) (D106029)
	TI 8.1 Cover vedr. vejledning til opdatering af DLS for filudtræk (D105396)
	TI 8.2 Vejledning til opdatering af DLS (D105397)
	TI 8.3 Bilag 2b - Filudtræk skabelon (D105398)
	TI 8.4 Bilag 19 - Tjenesteoversigt (D105399)
	TI 9.1 Cover Status på delprogrammets projekter 201712 (D102096)
	TI 9.2 Cover programstatus for GD2 28.10-11.12 (D102087)

