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1 Indledning 
 

1.1 Formål 

Dette IT-systems formål er en del af programmet for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS). 

1.1.1 Projektets formål 

Kravspecifikationen er et resultat af behovet for et nyt system til projektet Administrative Inddelinger som er 
en del af FODS. Delaftalens (AP2) forretningsmæssige mål er at: 
 

• ”Danne et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital 
forvaltning. 

• Bidrage til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos 
virksomhederne. 

• Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab.” 

I et grunddataperspektiv kan det formuleres således: 

• Ideen bag Grunddataprogrammet er at forbedre udviklingen af 
datagrundlaget for den fremtidige digitale forvaltningsindsats. Formålet 
med netop denne udviklingsopgave er at integrere og harmonisere 2 af de 
3 datasæt: administrativ inddeling (DAGI), stednavne og adresser i en 
fælles tænkt, men separeret forvaltet vedligeholdelse af disse kerne-
dataforvaltningskomponenter.  

• Adresser indeholder som bekendt både postnumre, supplerende bynavne 
samt stednavne som dele af adresseoplysningerne. Disse oplysninger er 
centrale i den danske forvaltning og skal derfor vedligeholdes med 
aktualitet og grundighed. Udviklingsopgaven resulterer i en mosaik af 
data og tjenester som indbyrdes understøtter hinanden. 

1.1.2 IT-systemets formål 

Direkte afledt af  de forretningsmæssige mål er defineret behovet for et nyt system til lagring, ajourføring og 
udstilling af administrative inddelinger og stednavne: 
 

• ”Der etableres et nyt stednavne- og DAGI-system (SDSYS) til at håndtere 
stednavne og administrative inddelinger som autoritative grunddata. 

• SDSYS skal gøre det muligt for andre parter at etablere integration til 
egne systemer og indmelde nye navne. 

• Grunddata om adresser, administrative geografiske inddelinger og 
stednavne distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af 
myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.” 

1.1.3 Kravspecifikationens formål 

Til opfyldelse af de ovenstående mål udarbejdes en kravspecifikation. 
 

• Kravspecifikationen omsætter projektets forretningsmodellering 
(herunder analyser og interessent udtalelser) til en række af klart 
definerede og målbare systemkrav til brug for udvikling af systemet.   

 
• Et krav er i denne sammenhæng defineret ved at være ”en egenskab 

systemet skal have for at give en aktør værdi”. 
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Kravspecifikation beskriver hvilke krav der stilles, men ikke hvordan de skal løses. Det forudsættes, at IT-
arkitekturprincipperne, som er beskrevet i afsnit 3.5 og i bilaget fra GD2 målarkitekturen, overholdes.  
 
Kravspecifikationen ligger til grund for den videre systemudvikling og giver mulighed for estimering af 
ressourcer og tidsforbrug. Kravspecifikationen er aftalegrundlaget mellem projektets forretning og system. 
 
Kravspecifikationen overholder så vidt muligt reglerne om at være entydig, fuldstændig, konsistent, korrekt, 
testbar, modificerbar og sporbar. 
 

1.2 Løsningsarkitektur 

 

 
 
Den generelle løsningsarkitektur fokuserer på de overordnede strukturer og sammenhænge for DAGISYS og 
viser services, systemer i omgivelserne og aktører i et forenklet oversigtsbillede. 
 
Farveforklaring: 
Grå – forskellige løsninger til indberetning, import og udstilling. Disse kan formentlig etableres fælles for 
DAGISYS og Danske Stednavne. 
Blå – selve grunddatasystemet 
Grøn – GST’s produktionssystemer 
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Specifik DAGISYS løsningsarkitektur fra foranalysen. Denne viser integration med andre grunddatasystemer, 
og processen med udfasning af CPR’s Vejregister. 
 
I den fremtidige løsningsarkitektur tilstræbes det, at data om adm. inddelinger vedligeholdes ved kilden, og at 
de opbevares i én central grunddatabase. 

DAGI-temaerne tænkes flyttet fra GST’s topografiske grunddatabase til et moderniseret, robust DAGISYS, der 
tillader vedligeholdelse udefra (ved kilden, fx i kommunernes GIS-afdelinger). DAGISYS vil understøtte en 
digital høringsproces ifm. ændringer (fx af postnumre). Det vil være muligt at indberette fejl med en 
kortstøttet klient-funktion. DAGI-temaerne kan vedligeholdes lokalt i standard-GIS-systemer, og derpå 
uploades til DAGISYS igennem en Import-komponent. Temaet Supplerende Bynavne kan imidlertid 
vedligeholdes i AdresseKlienten i tilknytning til at den kommunale adressemyndighed opretter adresser, 
hvorpå de uploades til DAGISYS. Hvis der identificeres behov herfor, kan der i en senere udgave af DAGISYS 
eventuelt etableres en editor med adgang for eksterne parter (fx igennem DAI), som kun tillader editering af 
visse DAGI-temaer, men som tilbyder visning af div. kort og ortofotos som støttemateriale til editering. 

I DAGI+-databasen vil de originale autoritative grunddata blive opbevaret, med diverse faciliteter til dannelse 
af historik, hændelseslog, topologisk sammenhæng imellem temaerne etc. Datamodellen for DAGI+ vil være 
harmoniseret med INSPIRE og FKG. 

DAGI+ vil omfatte de nationale, landsdækkende landinddelinger, samt de 2 lovpligtige kommunale 
inddelinger: Afstemningsområder og Supplerende bynavn, som er nødvendige for CPR’s personregistrering og 
BBR’s registrering af adresser. 

DAGI+ data distribueres igennem den fælles datafordeler. 
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Det fremtidige BBR (Adresseregisteret) vil danne oplysninger om placering i de administrative inddelinger for 
nye og ajourførte adresser ved en geografisk forespørgsel i DAGISYS. Oplysningen vil blive videregivet fra BBR 
til CPR, som grundlag for folkeregistreringen. Adresser oprettes og ajourføres i AdresseReg af kommunernes 
tekniske forvaltninger. Når landinddelinger i DAGI+ ændres, vil dette kommunikeres som hændelser til 
AdresseReg. 

CPR Vej udfases, men CPR registret vil i en overgangsperiode fortsat danne vejdistrikter i stil med de 
nuværende husnummerintervaller, da der pt. er mange kunder, der abonnerer på og anvender disse data, fx 
Danmarks Statistik og KMD. Så hurtigt som muligt bør de systemer, der anvender CPR’s vejdistrikter, dog 
omstilles til at benytte geografisk snitflade. 

De kommunale distriktsinddelinger (ud over afstemningsområder og supplerende bynavne som fremover 
indgår i DAGI), som pt. registreres i CPR Vej, kan efter behov udstilles samlet i en fælles kommunal 
geodatabase i overensstemmelse den fælles datamodel, der er specificeret i FKG-samarbejdet. Dette gælder fx 
skoledistrikter. Dannelse og vedligeholdelse af disse sker i kommunernes lokale GIS-systemer. 

 

1.3 Læsevejledning 

Denne kravspecifikation beskriver så præcist som muligt de krav aktørerne har til systemet. Kravene beskrives 
via use-cases. En use-case defineres som ”En tidsmæssigt sammenhængende funktionalitet, der giver værdi 
for en aktør”. 
 
Kravspecifikationen indeholder: 

• En generel beskrivelse af systemet der ønskes udviklet. 
• Funktionelle krav 
• Ikke funktionelle krav 
• Krav til objektspecifikation 
• Udkast til objektspecifikation 
• Arkitekturprincipper 

 

1.4 Projektgruppen 

 
Projektgruppen der har deltaget i udarbejdelsen af IT-kravspecifikationen består af: 
 

• Morten Winkler, AVI -Projektleder 
• Kristine Pollas, HAL 
• Poul Bengtson, AVI 
• Flemming Nissen, DOS 
• Stig Hjarlvig, KIT 
• Peter Højholt, KIT 
• Peter Huber, Strand & Donslund – Tilknyttet konsulent 

 
 

1.5 Begrebsdefinitioner 

 
 

Definition af de systemer, der omtales: DAGISYS, SDSYS, Danske Stednavne, AdresseKlient, AdresseReg etc. 
 
Adresseregisteret 
Indeholder alle valide adresser i N5 kvalitet (se definition uner FODS-Adresseprogrammet 
www.adresseprogrammet.dk), samt vejnavne. Ajourføring af adresserne sker via åbne snitflader. Videregivelse 
af adresser sker via Datafordeleren. Der udvikles også en klient (AdresseKlient 2.0) til opdatering af adresser. 
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Fra denne kommuneklient vil det være muligt at ajourføre Supplerende Bynavne, hvis det er nødvendigt i 
forbindelse med oprettelse eller ajourføring af adresser. 
Grunddata udstilles som Adresseservice (AWS 5)gennem Datafordeleren. 
 
SDSYS 
Det samlede system, som udvikles til at kunne administrere, transformere og lagre stednavne og 
administrative inddelinger. Systemet vil integrere andre grunddata, på den måde at der i visse tilfælde skabes 
objektrelation til stednavne, således at de arver den geografiske placering fra andre grunddataregistre. 
Udstiller stednavne og administrative geografiske inddelinger gennem Datafordeleren. Der udvikles også en 
klient til opdatering af stednavne og administrative inddelinger og endvidere etableres der løsninger til 
import, indberetning og fejlhåndtering.  
Øvrige grunddata udstilles som services for Danske Stednavne og DAGISYS gennem Datafordeleren. 
 
Danske Stednavne 
Stednavnedelen af SDSYS 
 
DAGISYS 
Den del af SDSYS, der håndterer administrative inddelinger. 
 
DAGIdb eller DAGI+ 
Den database, der konstrueres til at lagre administrative inddelinger. Plusset angiver, at det er en ny, mere 
omfattende og forbedret datamodel. 
 
DAGI 0 
De 7 eksisterende DAGI-temaer: postnummer, sogn, kommune, region, opstillingskreds, retskreds, politikreds 
 
DAGI 1 
De 4 nye DAGI-temaer, som skal etableres i 2013 og som erstatter registreringen som husnummerintervaller i 
CPR Vej: afstemningsområde, supplerende bynavn,menighedsrådsafstemningsområde og gadepostnummer 
 
DAGI 2 
De nye DAGI-temaer, som planlægges etableret i 2014-15: maritime grænser (EEZ, fremskudt zone, ydre 
territorial og indre territorialgrænse), landegrænse, administrationsgrundlag på vand, farvandsinddelinger, 
kvadratnet (DK og Eurogrid), landsdele. 
 
Matriklen 
Består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. 
jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matrikelnummer og er 
stedfæstet på matrikelkortet. 
 
BBR 2.0 
Indeholder udelukkende oplysninger om Bygninger og Boliger og ikke adresser. Ejendomsbegrebet Bestemt 
Fast Ejendom er implementeret i BBR 2.0. Ajourføring af oplysninger om bygninger og boliger sker via åbne 
snitflader, og videregivelse af data sker via Datafordeleren. 
 
FOT 
Indgår i Datafordeleren på linje med de øvrige grunddataregistre. FOT står for Fællesoffentligt geografisk 
administrationsgrundlag og denne betegnelse dækker over geografiske data, som staten og landets kommuner 
producerer og vedligeholder sammen. 
 
Fejlmeldeklient/indberetningsportal (FIP) 
Klient der skal gøre det muligt for borgere samt brugere af administrative inddelinger at indberette fejl. 
Derudover skal domænespecifikke indberetningsportaler understøtte en høringsproces i forbindelse med 
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ændring af et postnummer eller et sogn, og de ansvarlige myndigheder for postnumre (PostDanmark) og 
sognegrænser (Kirkeministeriet) skal kunne indberette ændringer til DAGISYS ad denne vej. 
 
FME (Feature Manipulation Engine) 
Softwarepakke, som bl.a. anvendes til at transformere og generalisere geodata. Anvendes i dag af GST til både 
omkodning af DAGI-data til eksportformat og til generalisering af DAGI-data. 
 
 
 
 
2 Oversigt over DAGI O, 1 og 2-datasæt - begrebsmodel 
Foranalysen har identificeret flg. kategorier af administrative inddelinger og skitseret antal og hyppighed af 
ændringer. De 7 temaer, der allerede eksisterer i DAGI og vedligeholdes og distribueres af KMS, er markeret 
med røde numre og benævnes i implementeringsplanen DAGI O. De 3 nye temaer, der overtages fra CPR Vej, 
når dette udfases, er markeret med blå numre. De nye temaer, der etableres i anden bølge i sidste halvdel af 
2014 er markeret med grønne numre. 

Nr Titel Initiativets planer for datasæt 
1 Kommuner – topografisk 

DAGI 
8-10 mindre ændringer pr. år (GST udfører ændringer, 
IM samler op i samlet bekendtgørelse 1. januar hvert år), 
1-2 større ændringer, hvor IM kommunikerer direkte 
med GST. I Minimaks’ levetid (siden 2009) 40 
kommunegrænseændringer. Kun én større ændring.  
Det undersøges, om der kan skabes bedre sammenhæng 
imellem matrikulær kommunegrænse og topografisk 
kommunegrænse. 
Det undersøges, om der kan etableres kommunegrænse i 
hav, fjorde og i umatrikulerede søer. 

2 Regioner 
DAGI 

Ændringer: samme som 1 
Bindes topologisk sammen med 1 

3 Sogne 
DAGI 

Ca. 100 sager med matrikelberigtigelse, arealoverførsel 
o.l., som vedrører sognegrænse, om året. 2 ændringer pr. 
år initieret af menighedsråd eller KM. 
Tilpasses og bindes topologisk sammen med 1. Der 
implementeres høringsmodul. 

4 Retskredse 
DAGI 

Ingen ændringer, bortset fra 1 
Bindes topologisk sammen med 1. 

5 Politikredse 
DAGI 

Ingen ændringer, bortset fra 1 
Bindes topologisk sammen med 1. 

6 Postnumre 
DAGI 

10 ændringer pr. år. 
Der implementeres høringsmodul. 

7 Opstillingskredse 
DAGI 

Ingen ændringer, bortset fra enkeltstående som følge af 
byudvikling, samt tekniske justeringer. 

8 Supplerende Bynavn Etableres i samarbejde med kommuner, BBR og CPR. 
Kvalitetssikres i forhold til adresser. Eksisterer i en 
overgangsperiode i CPR Vej. Vedligeholdes fremover i 
DAGI+, men via AdresseKlient. Omfanget af ændringer 
kendes ikke. 
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9 Afstemningsområder 
(kommunal inddeling) 

40-80 kommunale ændringer pr. år, fortrinsvis i 
forbindelse med afholdelse af valg. 
Etableres i samarbejde med kommuner, BBR og CPR. 
Kvalitetssikres i forhold til adresser. Eksisterer i en 
overgangsperiode i CPR Vej. Vedligeholdes fremover i 
DAGI+. 

10 MR-afstemningsområde  Bruges ved menighedsrådsvalg. I dag benyttes 
Kirkedistrikter. Disse ligger i CPR’s Vejregister men 
udgår, når dette nedlægges.  

11 Gadepostnummer Yderligere detaljering af den eksisterende 
postnummerinddeling i København og på Frederiksberg. 
Knap 600 gadepostnumre etableres som polygoner. Det 
afklares med GD2 hvad den nærmere sammenhæng til 
AdresseReg skal være. 

12 Landegrænse Landegrænsen mod Tyskland. Det undersøges, om der 
kan skabes bedre sammenhæng imellem matrikulær 
landegrænse og topografisk landegrænse. Tilpasses ved 
kystlinjen den maritime grænse for Økonomisk zone. 
Ingen ændringer. 

13 Økonomisk zone, 
3 territorialgrænser 

Lægges i DAGI+ 
Ingen ændringer. 

14 Farvandsinddeling 10 farvandsafsnit etableres digitalt og gøres til en del af 
DAGI: Kattegat, Øresund etc. 
Ingen ændringer 

15 Landsdele Etableres i DAGI – et mellemniveau mellem kommuner 
og regioner: 11 stk. Aggregering af kommuner. Er 
defineret i LAU/NUTS-inddelingen fra Eurostat, og 
indgår i INSPIRE. 
Ingen ændringer, følger 1. 

16 Det Danske Kvadratnet  
og EuroGrid 

Ingen ændringer 

17 Administrationsgrundlag på 
vand 

Kommunegrænsen forlænges fx 1 sømil ud fra kysten, 
samt ud til en midtlinje i fjorde o.l. FOT-
kommunegrænsen har fordelt umatrikulerede søer i 
mellem tilgrænsende kommuner. 
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I forbindelse med foranalysen og arbejdet med at udforme målarkitektur og implementeringsplan i FODS 
GD2, er der blevet opstillet denne begrebsmodel for DAGI-temaer: 
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3 Systemoverblik 

3.1 Systembeskrivelse 

På de følgende sider vil blive beskrevet en række krav til systemet og dets egenskaber. På det mere 
summariske plan beskrives systemet som: 
 
Et IT-system der fungerer som værktøj til databehandling og understøtter 
vedligeholdelse, import og eksport af administrative landinddelinger til brug for 
forbedret digital forvaltning som en del af grunddataprogrammet under den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  
 
Systemet skal være pålideligt i det daglige arbejde, og sikre effektive arbejdsgange 
og hurtig distribution.  
 
Systemet er et grunddatasystem og skal kunne integrere data fra eksterne kilder 
og fungere sammen med GSTs kortproduktion.  
 
Editoren vil indtil videre kun blive benyttet af GST medarbejdere. Den skal 
fungere på Miljøministeriets godkendte styresystemer og i øvrigt følge de 
arkitekturmønstre der er gældende for GST. 
 
Hvis systemtesten viser, at der ud over importkomponenten også er behov for 
indberetning via en ekstern editor-funktion (fx DAI) for eksterne myndigheder, 
vil dette indgå i den videre udvikling af DAGISYS. 

3.2 Systemafgrænsning 

Systemet der beskrives i use case-diagrammerne (se afsnit 3.4) repræsenterer den samlede snitflade som 
brugerne kommer i kontakt med. Herunder automatisk importmodul, redigeringsklient, indberetningsportal, 
system & database samt et eksportmodul. Modulet til DAGI-generalisering vil ikke blive beskrevet her, idet 
workflowet etableres i et FME-miljø uden for DAGISYS.  
  

 
 
Figuren viser ikke Datafordeleren, GSTs produktionssystemer samt eksterne tilknyttede systemer. Dog er en 
række udstillingsservices nævnt og beskrevet, idet disse skal specificeres over for Datafordeleren efter 
retningslinjer, som ikke kendes på nuværende tidspunkt. 
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3.3 Informationsmodel 

Det nye DAGISYS skal specificeres ved hjælp af en informationsmodel samt objektspecifikationer (beskrives i 
kapitel 4.3).  
 
I samarbejde med DOS vil projektet snarest muligt specificere en informationsmodel som fokuserer på 
udstilling af de data, som på sigt skal distribueres via datafordeleren. Denne informationsmodel definerer 
objekttyper, attributter, samt relationer mellem objekttyper og indeholder ligeledes dokumentation. 
Informationsmodellen skal bruges som udgangspunkt for den senere systemudvikling og specifikation af 
ajourføringssnitflader. I forbindelse med etableringen af informationsmodellen inddrages KIT i en dialog om 
modellens fuldstændighed i forhold til behovet set fra systemudviklingsside fsva. datavedligeholdelsessystem. 
Denne informationsmodel skal tage udgangspunkt i INSPIREs informationsmodel for ”Administrative Units”. 
Den vil formentlig have udgangspunkt i et grundobjekt der i modellen kaldes ”Administrativ inddeling”. Dette 
objekt indeholder både de geometri-relaterede attributter, kobling til geometri og de administrative 
attributter. 
 

 

Figur 1: Eksempel: udstillingsinformationsmodel for Danske Stednavne 

 

3.3.1 Generel Informationsmodel for grunddata i GST 

Digitaliseringsstyrelsen fremkommer med vejledning og krav til en generel udstillingsinformationsmodel for 
alle grunddatapakker medio 2013. Den vil indeholde krævede sammenhænge og attributter, som skal eksistere 
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på udstillingen af data. Der kommer ingen krav om opbygning af selve systemet, men der må forudses fordele i 
at bygge systemet og udstillingen op så ensartet som muligt. 
 
Internt i GST ønsker DOS at deltage i udviklingen af informationsmodellerne for udstilling. Dette er for at 
sikre ensartet udstilling efter gældende standarder.  Når informationsmodellen skal fastlægges kontakter 
projektet DOS for bistand. En model for administrative inddelinger kan derfor udvikles og udbygges i 
samarbejde med DOS. 
 
 

3.4 Use case-diagrammer 

Use case-diagrammerne viser de relationer systemet har til eksterne aktører og systemer. Relationerne 
beskrives via use cases, som er defineret i hver sit skema sidst i dokumentet i Kapitel 9. 
 
 

 
 
 
 
Fuldt optrukken linje betyder, at en aktør kalder en use case. 
Stiplet linje betyder, at der kaldes en hjælpe use case 
Stiplet oval betyder, at funktionaliteten evt. etableres i en senere udgave af DAGISYS jf beskrivelserne i use 
casene (Kap. 9). 
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3.4.1 Aktørbeskrivelser 

Aktører er de eksterne personer, systemer eller hardware som det ønskede system skal interagere med. Alle 
aktører er tilknyttet minimum én use-case. Hvis ikke anses de som interessenter. Antallet af samtidige aktører 
af en bestemt type skal anses som et vejledende tal. Primær aktør er en der initierer en use case. Sekundær 
aktør er en der bliver initieret af en use case. 
 
 

Type: 

Primær  

Aktørnavn: Import administrator 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Systemmæssig tilretning af DAGISYS import på baggrund af opståede behov.  
Beskrivelse: 

En GST medarbejder der har forretningsmæssige rettigheder til at ændre på  
opsætningen  i DAGISYS import. 
 
 

Type: 

Primær  

Aktørnavn: Objektansvarlig for DAGI-tema 

 

Antal samtidige aktører: 

<5 (?) 

Opgaver/ansvar: 

Objektansvarlig for DAGI-tema objekttyper (hos den myndighed, der 
lovgivningsmæssigt har ansvaret for en inddelingstype, eller hos GST, hvis GST 
forvalter opdatering og udstilling af en inddelingstype på vegne af en myndighed) 
Beskrivelse: 

Kan være en ekstern operatør eller en GST operatør 
 

Type: 

Primær  

Aktørnavn: Generaliseringsansvarlig 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Ansvarlig for at afvikle generalisering af DAGI-datasæt, herunder også for 
opsætning af generaliseringsworkflow. 
Beskrivelse: 

GST operatør, som overvåger generaliseringsprocessen, tjekker logfiler, QC m.m. 
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Type: 

Primær  

Aktørnavn: DAGISYS administrator 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Systemmæssig ændring af DAGISYS’ tekniske system. 
Beskrivelse: 

En KIT medarbejder der har forretningsmæssige rettigheder til at ændre på 
DAGISYS’ tekniske system.  
 
 

Type: 

Primær  

Aktørnavn: DAGI administrator 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Systemmæssig ændring af objektspecifikationen i form af tilføjelser og rettelser af 
objekttyper og attributter, samt ændringer i objekthierarkiet 
Beskrivelse: 

En GST medarbejder der har forretningsmæssige rettigheder til at ændre på 
objektspecifikationen og objekthierarkiet i DAGISYS. 
 
 

Type: 

Primær  

Aktørnavn: IP-administrator 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Systemmæssig ændring af adgangsregler for og opsætning af 
indberetningsportalen. 
 
Beskrivelse: 

En GST medarbejder der har forretningsmæssige rettigheder til at ændre på 
styringen af mulighederne for indberetning på portalen. Der kan fx være tale om 
ændringer i det kortmateriale, der er til rådighed for indberetteren. 
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Type: 

Primær  

Aktørnavn: PostDanmark medarbejder 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Oprette et ændringsforslag som geometri og administrative attributter for 
udvalgte objekttyper, her postnummer.  
Beskrivelse: 

En medarbejder i PostDanmark, som indberetter en ændring, nyoprettelse eller 
nedlæggelse af et postnummer i Indberetningsportalen, og som sørger for, at 
forslaget kommer rigtigt rundt i høringsprocessen og til sidst ender hos GST. 
 
 

Type: 

Sekundær  

Aktørnavn: Sagsbehandler Postnummer (hos 

høringspart) 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Afklare gennem korrespondance med PD-ansvarlig  i indberetningsportalen om 
en foreslået ændring af et postnummer kan godkendes.  
Beskrivelse: 

Høringsrunde. Høringsparten skal tage stilling til, om ændringen kan godkendes, 
og sende svar tilbage til PD. 
 

Type: 

Sekundær 

Aktørnavn: Sagsbehandler Matriklen 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Afklare gennem korrespondance med MLK-ansvarlig  i indberetningsportalen om 
en foreslået ændring af et sogn kan godkendes.  
objekttyper.  
Beskrivelse: 

Når sagen er behandlet færdigt oprettes sogneændringen i MiniMaks, og der 
sendes registreringsmeddelelse  til DAGISYS for færdigbehandling i 
Redigeringsklienten. Denne proces er ikke en del af DAGISYS. 
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Type: 

Sekundær 

Aktørnavn: Sagsbehandler DAGI 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Færdigbehandle indmeldt postnummerændring, som er indmeldt og godkendt 
efter høringsrunde i Indberetningsportalen.  
Beskrivelse: 

En GST medarbejder færdigbehandler indmeldt ændringsforslag, godkender og 
indlægger manuelt i DAGIdb via DAGI-redigeringsklient. 
 
 

Type: 

Primær  

Aktørnavn: MLK medarbejder 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Oprette et ændringsforslag som geometri og administrative attributter for 
udvalgte objekttyper, her sogn.  
Beskrivelse: 

En MLK-medarbejder, som indberetter en ændring, nyoprettelse eller 
nedlæggelse af et sogn i Indberetningsportalen, evt. med dialog med en GST-
matrikel-medarbejder. 
 
 

Type: 

Primær  

Aktørnavn: Indberetter (DAGI-myndighed) 

 

Antal samtidige aktører: 

1 eller flere 

Opgaver/ansvar: 

DAGI-myndighed indberetter fejl i en DAGI-objekttype 
Beskrivelse: 

En medarbejder i en ekstern myndighed indberetter fejl i Indberetningsportalen, 
med angivelse af geometriske og administrative oplysninger. 
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Type: 

Primær  

Aktørnavn: Indberetter (privat) 

 

Antal samtidige aktører: 

1 eller flere 

Opgaver/ansvar: 

Privat borger indberetter fejl i en DAGI-objekttype – (kan være alle) 
Beskrivelse: 

En privat borger indberetter fejl i Indberetningsportalen, med angivelse af 
geometriske og administrative oplysninger. 
 

Type: 

Primær  

Aktørnavn: Visitator 

 

Antal samtidige aktører: 

1 

Opgaver/ansvar: 

Visiter fejlindberetning vedr. DAGI-objekttype, som er indmeldt i FIP. 
 
Beskrivelse: 

En GST medarbejder færdigbehandler indmeldt fejl og sender den til DAGISYS 
for behandling i Redigeringsklienten, eller afviser den. 
 
 
 
 
 
4 Specifikke krav 
 
De specifikke krav der beskriver systemet opdeles i funktionelle og ikke-funktionelle krav samt generelle krav 
til en objektspecifikation. 
 
De funktionelle krav beskrives ved hjælp af use cases og udgøres af specifikke funktioner der skal udføres i 
brugernes interaktion med systemet. Disse funktioner løser en specifik brugssituation for brugeren. 
 
De ikke-funktionelle krav er bagvedliggende generelle krav der stilles til hele systemet uanset den aktuelle 
brugssituation (use case). 
 
De generelle krav til objektspecifikationen danner grundlag for en senere fuldstændig objektspecifikation. Her 
definerer de hvilke informationer denne skal indeholde for de enkelte objekter og attributter.  
 

4.1 Funktionelle krav – Use cases 

De funktionelle kav beskrives i use cases, som er defineret i hver sit skema sidst i dokumentet i Kapitel 9. 
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4.2 Generelle grunddatakrav til distribution 

I grunddataprogrammet defineres en række samlede krav for distibution til datafordeleren samt en generisk 
datamodel for indholdet af denne. Der bliver altså tale om krav der er gældende for alle grunddatapakker og 
herunder også administrative inddelinger. Kravene gælder som sådan kun for distributionen og siger intet om 
det enkelte systems eget design. Blot er det selvfølgelig nødvendigt at de til distribution krævede 
informationer kan genskabes ud fra det enkelte systems interne datamodel. De generelle grunddatakrav er 
endnu ikke udgivet men forventes fremlagt medio 2013. Det må forventes at kravene indeholder regler for 
unikke ID’er, historik, aktører, hændelser og bitemporalitet. 
 

4.3 Krav til objektspecifikation 

 

4.3.1 Hver inddeling, sin objekttype 

I objektspecifikationen vil der være defineret objekttyper for hver inddeling med hvert sit attributsæt og 
regler. Der vil være attributter, der er fælles for alle. 

4.3.2 Objektkrav 

En række krav til objektspecifikationen er blevet udarbejdet i projektet. De oplistes nedenfor, og er  
udgangspunkt for selve objektspecifikationen.  
 
Hierarkisk opbygning: fx regioner (og politikredse) er en aggregering af kommuner. Retskredse er næsten kun 
en aggregering af kommuner (eneste afvigelse er at Retten på Frederiksberg ud over Frb. kommunebestår  af 
en række sogne i Københavns kommune). Hierarki er beskrevet nedenfor. 
 
Administrative inddelinger skal være ”nålestiksfaste” (konsistente):  

- i forhold til de adresser, der findes i AdresseReg 
- dette bør til enhver tid gælde for et hvilket som helst adressepunkt i DK (der kan dog være afvigelser 

uden for kystlinjen – husbåde o.l.) 
- i opdateringen af DAGI-objekter kan der være (kortvarig) uoverensstemmelse 

 
Ændringer af adm. inddelinger skal kontrolforespørge i AdresseReg. Der må ikke ændres en 
inddelingspolygon, således at en adresse ikke længere er nålestiksfast. Der skal altså hele tiden være et 
opdateret adressedatasæt til rådighed i DAGISYS. Det kan downloades fra Datafordeleren. 
 
Når adresser i AdresseReg ændres/forbedres, er det ”deres eget ansvar”, at de ligger korrekt inden for en 
inddelingspolygon. 
 
Obligatoriske, generelle objektegenskaber (jf retningslinjer fra fælles datamodel): 

- UUID 
- navn (evt. sprogkode = DK) 
- status 
- tidsstempler: ikrafttrædelsesdato, registreringsdato (bitemporalitet) 
- livscyklus (versionering, status, mv.) jf specifikation for hver objekttype 
- skala 

 
Særlige DAGI-egenskaber: 

- Inddelingsmyndigheds-kode (unik, alfanumerisk. Masteren er formentlig CPR.) 
- NUTS-værdi hhv. LAU-værdi (europæiske statistikkoder, ofte identiske med cpr-kode) 
- jurisdiktion: Definition af myndighedsansvar/roller (hvilken inddelingstype + evt. geografisk 

område/adm. inddeling må man indberette i? Supplerende bynavn og Afstemningsområder er eneste 
eksempler, på at det ikke er DAGI-operatør,der har adgang til opdatering) 
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- x-y-koordinater (opløsning? cm eller dm? formentlig cm, jf Grunddataprogrammet)  
- z-koordinat (udefineret = -999m) bevares jf. specifikation 
- geometritype = areal (evt. linje: Landegrænse? EEZ?) 
- areal (beregnet attribut) 
- særlige attributter for en inddelingstype (fx Afstemningssted, Valgkredsnr. m.v. – se de 7-8 

eksisterende DAGI-dataspecifikationer: www.gst.dk\produktkatalog...) 
- journalisering/dokumentation af ændringer (sags-id, årsagskode e.l.) 

 
For en attribut skal der kunne angives navn, datatype, obligatorisk/optionel, regel for afhængighed til andre 
attributter 
 
Hierarkiske egenskaber: 

- ”jeg ligger inden i …”/”jeg er opbygget af…”/”jeg har fælles geometri med…” 
Region  kommuner 
Region  Opstillingskredse 
Opstillingskredse  afstemningsområder 
Kommuner  afstemningsområder 
Kommuner  suppl. bynavn (ikke fladedækkende) 
Kommuner  sogne (på nær ca. 10-20 sogne) 
Politikredse  kommuner 
Retskredse  kommuner (2 retskredse dog sogne) 
Landsdele  kommuner 
Maritime grænser  EEZ  Fremskudt zone  Ydre territorial  Indre territorial 
Evt. Sogne  delsogne (nødvendigt for 10-20 sogne, intern inddelingstype, ikke nødvendigt) 

 
 
Topologiske egenskaber: 

- fladedækkende inden for anden inddeling (eller kystlinje) 
- enklave tilladt 
- har fælles geometri med (undtagelser specificeres) 

 
 
Særlige grunddataegenskaber: 

- hændelse (hændelser kan variere for hver inddelingstype, hændelsestyper defineres af 
Grunddataprogrammet) 

 
Metadata for datasæt: 

- koordinatsystem 
- positionel nøjagtighed (referenceskala + generaliserede, både x-y og z) 
- datakvalitet (på punkter, pilhøjde mv.) 
- geometriegenskaber 

 
Et første udkast til en samlet objektspecifikation for temaerne i DAGI0 og DAGI1 kan ses i regnearket 
DAGI_Objektspecifikation.xlsx (se Bilag). 
 
 

4.4 Ikke funktionelle krav 

 
 
Sikkerhed 
Der kræves login på relevante grænseflader og brugeradgange. Niveauet må være som generelt for GST 
systemer. 
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Import: 
- importadministrator (intern eller ekstern) er bruger 
- hvis ekstern bruger, skal der være adgangskontrol som i andre fællesløsninger 
- ved selve importen (push) tjekkes for certifikat (hos kildesystem) 
- mekanisme for tjek af (bevidst) spam af server? Overvågning, alarmer? 
- kryptering af data, når de skal flyttes? Sikre at data ikke bliver forvansket (metode: fx tjeksum). 
- kontrolmekanisme for hvilke objekttyper, en kilde må uploade 
 
Redigeringsklient: 
- intern GST, og klar til at følge udviklingen af metoder for sikkerhed (jf koncernpolitik) 
- logning af ændringer på medarbejder 
 
Indberetningsportal: 
- indberetter logger på med Nem-ID, hvis FIP benyttes, email-adresse eller tilsvarende 
- aktør logger på med Virksomheds-Nem-ID (PostDanmark, Kirkeministeriet m.fl) 
- intern GST-medarbejder 
 
SDSYS: 
- ved initialload og drift forudsættes intern beskyttelse (som leveret af Statens IT) 
- servicekald fra Adresseklient og evt. andre eksterne operatører skal understøttes mht. sikkerhed (fx via 
certifikat) 
 
 
Performance 
- Datafordelerens oppetid > 98, det samme bør være gældende for SDSYS 
- svartid: fra import/redigering/indberetning til opdateret i produktionssystemet (SDSYS): få sekunder 
- ved større bulkupload kan det tage længere tid 
 
 
Brugervenlighed 
 
Indberetningsportal (crowd): 

- en ny bruger skal hurtigt kunne finde ud af at betjene løsningen 
- hvemsomhelst 

 
Indberetningsportal (myndigheder/virksomheder): 

- domæner/autorisation styrer udseende og funktionalitet af brugergrænseflade 
- det skal være let og hurtigt at komme til de relevante funktioner 
- det skal være tydeligt, hvad brugeren indtaster af ændring (effekten skal være synlig) 

 
Redigeringsklient (intern, GST): 

- det skal være tydeligt, hvad operatøren indtaster af ændring (effekten skal være synlig) 
- konteksten (tilstødende objekter) skal være så tydelig, at operatøren ikke begår fejl pga. manglende 

overskuelighed 
- geometri og attributter skal kunne redigeres i samme skærmbillede/program 
- almen editeringsfunktionalitet (enkle GIS-funktioner) skal være til rådighed, det nødvendige for 

vedligeholdelse af forvaltnings/grunddataobjekter. Fx målefunktion. 
- data skal kunne trækkes ud af systemet i almindeligt brugt geodata format (shape) 
- databaseilægning skal være umiddelbar og ikke kræve manuelle tilretninger af data. En ”ok” knap skal 

gemme alle ændringer i databasen automatisk. 
- det skal være muligt kun at udtrække relevante objekter langs grænse, og ikke fx en hel kommune med 

en omskreven bbox. Til brug ved editering og ajourføring. 
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- det vil være en god ide at inddrage DAGI-operatørerne i HAL (Allan, John og Rune) i design af 
redigeringsklient.  

 
Generel funktionalitet 

- det skal være let og hurtigt at komme til de relevante funktioner 
- det skal være muligt at trække afgrænsede dele af FOT ud, fx kun data langs Kommunegrænsen (så 

det ikke bliver for tungt). Dette krav skal stilles til Datafordeleren, og i første omgang implementeres 
som udtræksservice i Kortforsyningen. 

 
 
Kvalitetskontrol 

- der skal etableres et formaliseret QC-forløb. 
 
 
Sprog i brugergrænseflade 
Dansk 
 
Journalisering/dokumentation 
Systemet skal understøtte, at alle ændringer af en administrativ inddeling dokumenteres i form af en 
årsagskode på objektet i databasen (fx FOT-ajourføring) eller en henvisning til en egentlig journaliseret sag (fx 
registreringsmeddelelse fra MiniMaks, ændringsmeddelelse fra Kirkeministeriet). At der foreligger 
dokumentation er et krav fra grunddataprogrammet. 
 
 

4.5 Arkitekturprincipper 

Kravspecificeringsarbejdet er foregået med udgangspunkt i de anbefalinger, der ligger i de fælles offentlige 
arkitekturprincipper og i referencearkitekturen ”Stedet som nøgle”, og det forudsættes, at det tekniske 
løsningsdesign også følger disse principper. 
 
Her er en oversigt over de efter projektets vurdering vigtigste af de fællesoffentlige arkitekturprincipper: 
 

• Det skal være forretningsbehov, der driver og definerer løsningerne 
 

• Borgere og virksomheder bør sættes i centrum 
 

• Processer bør optimeres i forbindelse med digitalisering 
 

• Data og services bør genbruges 
 

• Basér løsninger på løst koblede komponenter 
 

• Løsninger bør være fleksible 
 

• Informationssikkerhed fra start til slut 
 

• Brug den fællesoffentlige metoderamme for it-arkitektur 
 
 
Her er en liste over nogle relevante anbefalinger fra referencearkitekturen ”Stedet som nøgle”: 
 

• Arkitekturen skal understøtte fleksible og tværgående arbejdsprocesser. 
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• Geoobjekter indtastes kun én gang og tilgås ved kilden 
(NB: der er en speciel situation vedr. Kommunegrænser, som i dag vedligeholdes både matrikulært og 
topografisk, i 2 adskilte systemer). 

 
• Ansvaret for geoobjekter skal være klart og gennemskueligt. 

 
• Geoobjekter skal være tilgængelige. 

 
• Kvaliteten af geoobjekter skal være kendt (der skal etableres formaliseret QC). 

 
• Fælles sprog og standarder for fælles geoobjekter (sikres via Grunddataprogrammet, og ved at vi 

kræver upload af DAGI-data i GML2). 
 

• Basér løsninger på løst koblede komponenter 
 
Der henvises herudover til en række vigtige arkitekturprincipper, som er omtalt i dokumentet Bilag_6_GD2 
Målarkitektur_Bilag D Arkitekturrammer (se Kap. 8 Bilag), som er en del af GD2’s målarkitektur. Her er 
bl.a. gengivet den foreløbig dialog, GD1 og GD2 har ført med Datafordeler-projektet for at få afklaret vigtige 
arkitekturprincipper. 
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5 Grænseflader 

5.1 Brugergrænseflade for editor 

Brugergrænsefladen på editeringsklienten udgør en del af selve systemet og definerer således ikke en egentlig 
systemgrænseflade. Der er ikke stillet specifikke krav til brugergrænsefladen i denne kravspecifikation. Det 
forventes at brugergrænsefladen udarbejdes i forbindelse med den løbende systemimplementering og i 
samarbejde med systemets kommende brugere.  

5.2 GSTs produktionssystemer 

Den fortsatte understøttelse af GSTs produktionssystemer stiller formentlig ingen særlige krav til DAGISYS. 
Der er ikke behov for attributter af særlig forretningsmæssig karakter. 

5.3 Indberetningsportalen 

Indberetningsportalen udgør lige som brugergrænsefladen en del af IT-systemet. Der er således ikke tale om 
en ekstern grænseflade. Dog anses det for sandsynligt at der benyttes den eksisterende ”Fælles 
IndberetningsPortal (FIP), hvorfor en intern systemintegration er nødvendig. 

5.4 Domænespecifikke indberetningsportaler 

Indberetningsportaler tænkes indrettet til at understøtte specifikke inddelingstyper: i første omgang sogne og 
postnumre. Det anses det for sandsynligt, at der benyttes specialkonfigurerede udgaver af den eksisterende 
”Fælles IndberetningsPortal” (FIP), hvorfor en intern systemintegration er nødvendig. 

5.5 Importsystemer 

Importmodulet har grænseflader mod flere datakilder: kommunale GIS-systemer og AdresseKlient. 
Datakonverteringen varetages af use cases beskrevet under de specifikke krav, men den systemmæssige 
sammenhæng skal ligeledes understøttes. 

5.6 Distributionssystemer 

Eksporten til Datafordelen kræver en leveranceopsætning der i høj grad defineres ud fra retningslinjer fra 
Datafordeleren. Disse er under udarbejdelse i Digitaliseringsstyrelsen og forventes offentliggjort medio 2013. 
Digitaliseringsstyrelsen har udtalt at rammen er på plads, men blot ikke skriftligt dokumenteret. De er således 
velvilligt indstillede på forespørgsler til nødvendige afklaringer i forbindelse med udarbejdelsen af DAGISYS. 

5.7 Distributionsservices, som skal implementeres på Datafordeleren 

Det forventes, at en række services er til rådighed, når DAGI-data skal udstilles (via Datafordeleren, når den er 
klar):  
 
1. Søgning på Administrative landinddelinger 

- Søgning på en mængde fx baseret på en ”bounding box”. Mulighed for historikopslag 
 
2. Opslag på Administrativ landinddeling 

- Returnerer alle dataattributter (afhængig af kategori) objektvis. Mulighed for historikopslag. 
 
3. Administrativ landinddeling download 

- Download af landinddelinger i forskellige industri- og gængse formater. 
- Mulighed for: 

o landdækkende og områdevis download 
o at styre antal attributter 
o +/- og total download 
o download pr. en given dato. 

 
4. Opslag på Administrativ landinddeling fra mobile devices 
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- En smartphone skal via en app kunne forespørge med en GPS-koordinat og få returneret aktuel 
placering i fx kommune, politikreds og sogn. 

 
5. Hændelser 

- Abonnement på ændringer 
 
 
I første omgang (inden Datafordeleren er klar) er der behov for services nr. 1, 2 og 3 (uden historikopslag) i 
Kortforsyningen. 
 
 
Udeståender vedr. Datafordeleren: 
 
Ifølge Anders Friis fra Datafordeler-projektgruppen udstiller datafordeleren som 
udgangspunkt de datamodeller der er defineret af grunddataregistrene. Dvs. hvis 
der er defineret historik i modellen skal datafordeleren kunne udstille disse. 
Desuden vil alm. Søgning (dvs. filtrering på attributter, BBOX osv) være 
understøttet. 
 
Hændelser er også inkluderet som et funktionelt krav. Om det lige bliver i første 
version er der tvivl om. 
 
Ifølge Thorben Hansen er det ikke helt afklaret, hvem der fremadrettet tager sig af 
at detaljere og konfigurere de nævnte datafordelingsservices. Sker det i regi af de 
enkelte FODS projekter eller sker det i regi af datafordeleren? Den arbejdsdeling 
vi i dag har i forhold til Kortforsyningen er, at Kortforsyningen tager sig af dette 
med konsultering af den dataansvarlige. Spørgsmålet er, om det i datafordelerregi 
skal være den dataansvarlige organisation, der også er ansvarlig for at detaljere og 
konfigurere datafordeleren i forhold til brugerbehov. 
 
Jf bilaget om arkitekturrammer er flg. blevet meldt ud fra Datafordeler-projektet: 
Ansvaret for udvikling af de enkelte services i Datafordeleren skal aftales konkret i 
det enkelte tilfælde. Det forventes at udviklingen af disse services vil blive 
foretaget af Datafordeler projektet på baggrund af den specifikation, som 
ressortmyndigheden har leveret.  
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6 Systemudvikling og –overdragelse 
Udviklingen af systemet varetages af KIT. KIT er ansvarlig for projektets tekniske specifikation og 
løsningsdesign, der udarbejdes på grundlag af denne forretningsmæssige kravspecifikation. 
 
KIT holder løbende FODS DAGI-projektgruppen orienteret og inddrager denne, hvis der opstår tvivl om de 
forretningsmæssige krav. 
 
På de mere brugerrelaterede udviklingsområder som eksempelvis editeringsmodulet sikrer KIT en 
forventningsafstemning mellem systemudviklingen og de kommende brugere (de nuværende brugere af 
SNSOR). 

6.1 Omfang af leverancer 

Systemet leveres fuldt funktionsdygtigt inklusive alle systemmoduler, software, hardware og grænseflader som 
specificeret.  
 
Systemet overdrages til almindelig drift efter passende test, når projektgrupperne er enige om systemets 
godkendelse ud fra både det systemmæssige, det forretningsmæssige og det brugerrettede perspektiv. 

6.1.1 Overgangsløsning og delleverancer 

 
Kravspecifikationen for DAGISYS gælder for løsningen, hvor Datafordeleren er i drift 1.2.2015. DAGISYS er 
imidlertid planlagt til at blive sat i drift februar 2014 og der er derfor behov for at oprette nogle midlertidige 
løsninger i begrænset omfang indtil Datafordeleren fungerer. 
 
Det betyder at: 
 

1. Kortforsyningen anvendes indtil Datafordeleren er i drift. Der trækkes på de eksisterende løsninger 
som fx WFS-tjenesten for FOT. 

 
2. Kortforsyningen udstiller DAGI-temaerne med de eksisterende løsninger, dog tilpasset ny 

udstillingsmodel. 
 
3. Der kan i første omgang ikke kommunikeres hændelser for administrative inddelinger, og der kan 

heller ikke foretages historikopslag. 
 

4. Adresseregisteret og den klient, der skal anvendes af kommunernes adressemyndighed til at oprette 
nye adresser og fastsætte supplerende bynavn, sætter  MBBL  i drift i januar 2015. Derefter vil der gå 
nogle måneder før MBBL og CPR er klar til at lukke ned for CPR Vej. For DAGISYS betyder dette, at 
systemet først skal tage imod ajourføringer af supplerende bynavn og afstemningsområder fra starten 
af 2015. 
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7 Tidsplan 
 
Til GD2’s implementeringsplan er der meldt følgende deadlines ind: 
 

 
 
Kravspecifikationen for SDSYS, som skal rumme både Stednavne og DAGI grunddata, afsluttes 1. maj 2013. 
Den anvendes som grundlag for design, udvikling og test. SDSYS udvikles internt af KIT og forventes til test i 
november 2013 og klar til drift februar 2014. Da ligger grunddata for stednavne og første gruppe af DAGI 
temaer i systemet med udstilling gennem Kortforsyningen. 
 
I GST’s resultatkontrakt er der et mål for, at en første testversion af SDSYS er klar 1.1.2014.  
 
Etablering af anden bølge af DAGI temaer foregår i anden halvdel af 2014. Opgradering af DAGISYS til at 
benytte datafordeler fortsættes ind i starten af 2015. 
 

7.1 Risikoanalyse 

 
Vedr. implementeringsplanen og de fastsatte tidsplaner for løsningsdesign og systemimplementering har flg. 
Risikovurdering været forelagt GST-styregruppen: 
 
Estimering af tidsforbrug til systemkonstruktion: 
Der skal formentlig  ikke udbud. Mht. tidsestimater for systemudvikling, er det først rigtig muligt, når KIT har 
haft 6 uger til at lave detailspecifikation og objektmodel. Dvs. i løbet af juni 2013. 
 
Her er et uddrag af den risikolog, der er under udarbejdelse i GD2: 
INDHOLD REDUCERENDE TILTAG 
Budgetlov: Det er ikke muligt at foretage 
de nødvendige justeringer af budgettet 
iht. Implementeringsplanen pga. 
budgetlovens begrænsninger ift. At 
overføre midler mellem budgetår. 

Programledelsen gør 
grunddataprogrammet opmærksom på 
sagen og opfordrer til en fælles metodik. 
Forhandlinger indledes med FM. 

Tab af viden og kompetencer: Der 
opstår tab af viden og kompetencer ved 
tab af delprogrammets nøglepersoner i 
projekter, programsekretariatet og 
styregruppe 

Sikre at delprojektets resultater og planer 
er veldokumenterede og følger fælles 
standarder så det er lettere for en ny 
person at overtage opgaven. 
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Lovgivning: Delprogrammets parter, dvs 
deltagende myndigheder, lykkes ikke 
med rettidigt at koordinere og 
iværksætte den nødvendige lovgivning 
(BBR, CPR, CVR, Valglov, mv.), hvorfor 
delprogrammets realisering forsinkes 
eller udskydes. 

Programledelsen anerkender den særlige 
kompleksitet og ”uberegnelighed” der er i 
lovgivningsprocessen. I løbet af 2013 
udpeges en projektkoordinator for 
lovgivninginitiativerne i MBBL. 
Implementeringsplan og busines case er 
robustoverfor forsinkelser af en vis 
størrelse. 

Andre myndigheder: Myndigheder og 
institutioner, der ikke er parter i 
delprogrammet, men som skal levere og 
ajourføre deres dele af grunddata, tager 
ikke ansvar og løser ikke opgaven (fx 
Kirkeministeriet). 

Delprogrammet formaliserer på et tidligt 
tidspunkt ifm. Udarbejdelse af 
implementeringsplanen de forpligtelser og 
opgaver som myndigheder, der ikke 
deltager direkte i delprogrammet, har. De 
pågældende myndigheder inddrages i 
programprocessen og der aftales 
produktleverancer og milepæle. 

Datafordelerens implementering: 
Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan 
ikke rettidigt implementere de 
nødvendige services (SDSYS, AWS 5.0, 
BBR, Matrikel) hvorved nærværende 
delprograms realisering forsinkes. 
(Se også GD1 og GD2s korrespondance med 
Datafordeler-projektet, spørgsmål, løsningsforslag 
m.m. Vedlagt som bilag.)  

Delprogrammet indgå i en tæt dialog med 
GD7 således at implementeringsplanerne 
kan afstemmes og koordineres. 
Delprogrammet specificerer sine services 
således at de kan driftes andre steder end i 
datafordeleren, hvis implementeringen af 
services i datafordeleren udskydes eller 
forsinkes. 

 
Og her er en risiko, FODS-DAGI-projektgruppen har formuleret: 
Overordnet teknisk styring af 
Grunddataprogrammet mangler: 
Fordi der mangler en styring, laver hver delprojekt 
en løsning, som projekterne hver for sig finder rigtig, 
men når det hele sættes sammen viser det sig, at der 
er ting, der alligevel ikke passer sammen. 

Delprogrammet har koordineret de enkelte 
projekters leverancer, både indholds- og tidsmæssigt, 
i etableringen af fælles begrebsmodel, systemoversigt 
og procesoversigt. Ved at benytte metoden 
produktbaseret planlægning har man opstillet en 
detaljeret og realistisk implementeringsplan og en 
afstemt målarkitektur. Det samme har flere af de 
øvrige delprogrammer, og det er 
Grunddatabestyrelsens og grunddatasekretariats 
ambition, at disse aktiviteter sikrer et godt overblik 
og en realistisk fælles plan. 
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8 Bilag 
 
Rammer og indhold af FOD-projekt 10.1b (forløberen for nærværende projekt, som førte til 
udarbejdelse af business case for Delaftale 2)  er beskrevet i rapporten fra Forprojektet: 
Infrastruktur og Processer fra foranalysen. Den indeholder en beskrivelse af begrebsmodel, 
overordnet infrastruktur, nuværende og fremtidige processer i relation til administrative 
landinddelinger inkl. tilhørende systemunderstøttelse. 

En analyse af den eksisterende infrastruktur omkring stednavne og administrative inddelinger blev 
udført i projektet Stednavne og DAGI uden hænder. Rapporten fra dette projekt foreligger i 
dokumentet: Rapport Stednavne & DAGI uden hænder. Formålet med projektet var at sikre, at 
GST’s system for stednavne og landinddelinger vil kunne udvikles, så det imødekommer kravene 
internt i GST og eksternt i forhold til kundebehov og systemrelationer, herunder de krav der er 
forbundet med FODS Grunddata. 

Da DAGI-datasættet gik i luften i 2009, var det resultatet af et grundigt forarbejde. Slutrapporten 
fra dette projekt er en omfattende kilde til viden om de forskellige temaers natur, oprindelse, 
myndighedsforhold, lovgivning og særlige forhold. Den er vedlagt som bilag: Slutrapport – projekt 
DAGI og er forfattet af Morten Lind, som i dag er ansat i MBBL og er leder af Delprogram 2, 
Adressedata, som også nærværende projekt er en del af. 

Grunddataprogrammet har nedsat en projektgruppe under ledelse af Sara Bjerre, der skal udarbejde 
fælles krav og retningslinjer for datamodellering. Der er henvist til dette arbejde flere gange i denne 
kravspecifikation, og en foreløbig udgave af de  fælles retningslinjer kan ses i dokumentet: Bilag 2b 
Modelleringskoncept ver 0-3.docx. 

Vigtige arkitekturprincipper er omtalt i et dokument, som er en del af GD2’s målarkitektur: 
Bilag_6_GD2 Målarkitektur_Bilag D Arkitekturrammer. Dokumentet har til formål at fastholde og 
dokumentere forskellige vilkår og arkitekturrammer for adressedataprogrammet. Nogle af disse 
bygger på fællesoffentlige standarder og anbefalinger, mens andre er antagelser, som 
adressedataprogrammet har været nødt til selv at fastlægge. 

Et første udkast til en samlet objektspecifikation for temaerne i DAGI0 og DAGI1 kan ses i 
regnearket DAGI_Objektspecifikation.xlsx. 
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9 Use cases 

9.1.1 Use Case: Opret/vedligehold kildeimport og transformation 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Opret/vedligehold kildeimport og transformation 
(DAGI) 

Formål 
På grundlag af et kildesystem oprettes en opsætning af import og transformation fra et kildesystem til 
DAGISYS-snitfladen til opdatering. Denne opsætning skal kunne vedligeholdes. 
Kildesystem kan være kommunal GIS (fx Afstemningsområder)  
Initiering 
På import-administrators (fx GST-operatør) initiativ, efter at der er indgået (eller evt. ændret) aftale med 
kildesystem. 
Startbetingelser 
Et nærmere bestemt uddataformat (fx GML) er fastlagt som snitfladeformatet til DAGISYS. DAGI-
inddelingstyper er fastlagt og til rådighed. 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

 
Systemets handlinger 

 
Mulige løsninger 
 

1. Opret import på: 
- push-metode 

(hændelsesstyret) 
- kilde-id 
- format (gml2) 
- kvitteringsform og adresse 

(fx e-mail) 
 

1. Systemet gemmer oplysninger 
om importopsætning 
 

 

2. Opret transformation på: 
- DAGI-inddelingstype 
- kilde-objekt-id 
- attributter der anvendes 

(attributter sies fra) 
- feltformater 
- koordinatsystem? 

 

2. Systemet gemmer oplysninger 
om transformation 

Det forventes at en 
transformationsmekanisme kan 
konfigureres til at udføre selve 
transformationen (FME) 

Varianter 
Aktørens handlinger 

 
Systemets handlinger 

 
Mulige løsninger 

Vedligeholdelse af eksisterende 
importopsætninger 
 

Udfør handling 1 ovenfor.  

Vedligeholdelse af eksisterende 
transformation 
 

Udfør handling 2 ovenfor.  

Undtagelser 
- 
Slutresultat 
En kilde er opsat (til import og transformation til DAGISYS-snitflade), eller en import/transformation er 
ændret. 
Udfyldt af 
Af: Usecase-workshop Dato: 28.04.2013 Version: 1.0 
 



30 

9.1.2 Use Case: Importer og transformer til snitflade for opdatering 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Importer og transformer til snitflade for opdatering 
(DAGI) 

Formål 
At modtage data fra kildesystem og transformere til DAGISYS snitflade for opdatering. Kildesystem er i første 
omgang kommunal GIS (Afstemningsområder).  

 
Initiering 
Import initieres ved hændelse (besked fra kildesystem). 
Startbetingelser. 
Konfigurering for den pågældende kilde er udført: 
Transformation konfigureret på: 
-  DAGI-inddelingstype 
- kilde-objekt-id 
- attributter der anvendes (attributter sies fra) 
- feltformater 
- koordinatsystem? 
 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Kildesystem pusher pakke med 
data (med Kilde-id inkl. objekt-id) 
til aftalt DAGISYS-import-adresse. 
 
 

1. DAGISYS-import modtager en 
pakke med objekter: 
- kilde-id (inkl kilde-objekt-id) 
2. Transformationen udføres 
jf. konfiguration for den 
pågældende kilde 
3. Udfør use case ”Opdater 
grunddata-objekter” i det 
DAGISYS-standardiserede format 
4. Kvittering sendes til kilde jf 
konfiguration (inkl. resultat for 
transformation og opdatering af 
DAGISYS) 
NB: Log forløbet undervejs trin for 
trin både ved succes og fejl 

 

Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
   
Undtagelser 
Kildesystem fejler (eller kan ikke komme i kontakt med DAGISYS-import) – fortsæt i trin 4 
Transformationen fejler (pga datafejl, konfigurationsfejl og programfejl) – fortsæt i trin 4 
Opdatering af DAGISYS fejler (pga datafejl/validering eller teknisk fejl/system) – fortsæt i trin 4 
Der skal opsættes procedurer for videre fejlhåndtering 
Slutresultat 
De importerede data fra kildesystemet er opdateret i DAGISYS, og kilden har fået svar 
Udfyldt af 
Af: Usecase-workshop Dato: 29.04.2013 Version: 1.0 
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9.1.3 Use Case: Editer objekt(er) (DAGI) 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Editer objekt(er) (DAGI) 
 

Formål 
At opdatere administrative geografiske inddelinger (kommunegrænser, postnumre, sognegrænser og evt. 
afstemningsområder). Det forventes ikke, at der skal editeres i Regioner, Politikredse, Retskredse og 
Opstillingskredse (de statiske temaer jf DAGI-rapporten). Disse temaer ændres kun, når de andre temaer, de 
er topologisk forbundne med, ændres. 
Supplerende bynavn editeres via Adresseklient (og opdateres i DAGISYS i Opdater grunddataobjekter). 
Initiering 
Indberetning af ændring af adm. inddeling (registreringsmeddelelse fra MiniMaks) 
(i en senere udgave af DAGISYS tænkes denne use case initieret af en hændelse i matrikelkort, der udløser 
automatisk ændringsmarkering – men dette afventer nærmere analyse). 
 
Ajourføring af adm. inddeling på baggrund af ændret FOT-geometri. 
(i en senere udgave af DAGISYS tænkes denne use case initieret af en hændelse i FOT, der udløser automatisk 
ændringsmarkering – men dette afventer nærmere analyse). 
 
Initiering kan også være, at der har været en fejlindberetning i FIP, postnummer- eller sogneændring fra IP. 
Startbetingelser. 
Det DAGI-tema, der skal editeres, er til rådighed i DAGISYS-redigeringsklienten. 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handliger Mulige løsninger 
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Operatør logger sig på Sikkerhed 
bruger identificeres 
 
Den objektansvarlige ønsker at ændre 
geometrierne af et objekt i en 
inddelingstype, oprette en ny geometri for et 
objekt, eller nedlægge en geometri for et 
objekt. 
 
Visning og udsøgning af objekter i 
databasen. 
Operatøren skal have adgang til FOT-
objekter i det område, han redigerer. 
Operatøren skal have adgang til relevante 
matrikelkortdata. 
 
Visning af attributter og metadata. 
 
Redigering ift. objektspecifikation inkl. 
notefelt. 
 
Metadata påføres. 
 
Editeringen gøres endelig gennem use case 
Opdater grunddataobjekter. 
 
Husk at registrere årsag til ajourføring (fx: 
FOT-ajourføring, matrikulær sag o.l.), og 
henvisning til dokumentation, som kan 
være: 

- dato for modtagelse af brev 
- sags-id for registreringsmeddelelse 
- captia-sags-id for modtaget 

ændringsmeddelelse e.l. 

 

Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

Indberetningerne udtrækkes fra 
IP vha. usecase Udstil 
fejl/ændringer. 
GST-operatøren har også her 
mulighed for at skifte status på 
sagen vha. use case Skift status. 
 

Samme som ovenfor  

Undtagelser 
Opdatering af DAGISYS (use case Opdater grunddataobjekter) fejler – fejlmeddelelse angiver årsag til 
opdateringsfejl, så DAGI-operatør kan rette fejlen og prøve igen. 
Slutresultat 
Data er afleveret til DAGISYS, og editoren har fået besked om, at opdateringen er gået godt. Der er foretaget 
følgerettelser i andre inddelingstyper. 
Udfyldt af 
Af: workshop Dato:29.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
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9.1.4 Use Case: Editer objekter via ekstern editor (under overvejelse) 

 
Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Editer objekter via ekstern editor (under overvejelse) 
 

Formål 
At opdatere administrative geografiske inddelinger (i første omgang kun afstemningsområder) via ekstern 
editor (fx DAI eller Plansystem.dk) 
Initiering 
Ekstern myndighed har behov for at ændre en adm. inddeling (afstemningsområde). 
Startbetingelser. 
Det DAGI-tema, den eksterne myndighed ønsker at editere, er til rådighed i en editor, myndigheden har adgang 
til. 

Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

Operatør logger sig på ekstern 
editor. 

Sikkerhed 
bruger identificeres (kommunal 
myndighed) 
 
Den objektansvarlige ønsker at 
oprette, nedlægge eller ændre 
geometrierne for et 
afstemningsområde, eller ændre på 
attributværdierne. 
 
Visning og udsøgning af objekter i 
databasen. 
Operatøren skal have adgang til DAGI-
objekter i det område, han redigerer. 
Operatøren skal have adgang til 
matrikelkort, og adresser. 
 
Visning af attributter og metadata. 
Redigering ift. objektspecifikation 
inkl. notefelt. 
 
Metadata påføres. 
 
Editeringen gøres endelig gennem use 
case Opdater grunddataobjekter. 
 
Registrering af årsag til ajourføring 
(fx: ændring af afstemningsområde) 
kan foretages automatisk af systemet, 
og der skal logges oplysninger om 
hvem, der har editeret hvornår. 

 

Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
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Undtagelser 
Opdatering af DAGISYS (use case Opdater grunddataobjekter) fejler – fejlmeddelelse angiver årsag til 
opdateringsfejl, så ekstern operatør kan rette fejlen og prøve igen 
Slutresultat 
Data er afleveret til DAGISYS, og editoren har fået besked om, at opdateringen er gået godt. 
Udfyldt af 
Af: workshop Dato:24.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
På nuværende tidspunkt er nødvendigheden af denne funktion ikke afklaret. KL og nogle af kommunerne har 
tilkendegivet, at en sådan funktionalitet er ønskelig. Den er også indregnet i business case. 
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9.1.5 Use Case: Vis ændringsmarkeringer og skift status (knytter sig til de to Lyt, filtrer og marker… use 
cases i DAGISYS, og implementeres sammen med disse) 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Vis ændringsmarkeringer og skift status 
DAGI 

Formål 
At visualisere/liste automatisk markerede objekter i DAGI-redigeringsklienten, og skifte status på disse. 
Hjælpefunktionalitet integreret med ”editer objekter”. 
Initiering 
Hvis der er ændringsmarkeringer med status=ubehandlet, sendes besked til DAGI-operatør. 
Startbetingelser. 
 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Hændelsesstyret 
 

Vis ændringsmarkeringer på kort 
og på listeform. 
 
Ændringsmarkeringer er en særlig 
type objekter, med egne 
attributter, metadata og geometri.  
Disse skal specificeres. 
 
Status skal kunne ændres fra 
”ubehandlet” til ”behandlet”. 
 
Ændringsmarkering med status 
”behandlet” fjernes herefter fra 
liste og kort. Det skal være muligt 
at fremsøge den igen på et senere 
tidspunkt. 
 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
Der er skiftet status på ændringsmarkeringer som indgang til ”editer objekter”.  Statusudfaldsrum: Kasseret, 
behandlet, afventer 
 
Udfyldt af 
Af: Use case-workshop Dato:21-03-2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.6 Use Case: Editor vis objekthierarki 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Editor vis objekthierarki 

Formål 
At kunne vise det eksisterende objekthierarki, eller ændringer i objekthierarki, hvor man ikke har fået 
opdateret geometri 
Initiering 
DAGISYS-operatør beder om at få vist objekthierarkiet eller ændringer heri 
Startbetingelser. 
Objekthierarki er oprettet og til rådighed for DAGISYS-redigeringsklient 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

DAGI-operatør beder om at få vist 
objekthierarkiet (med udgangspunkt 
i én objekttype ad gangen). 
 

Objekthierarkiet vises. Formen 
aftales nærmere (fx listevisning, 
eller geometrisk visning). 
 

 

DAGI-operatør beder om at få 
valideret ojekthierarkiet. 
(DAGI-operatør editerer objekter i 
Editer objekter.) 

Systemet foretager en validering af 
objekthierarki mod geometrier, og 
uoverensstemmelser markeres og 
vises særskilt. 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
   
Undtagelser 
 
 
Slutresultat 
Objekthierarkiet bliver vist i editoren (incl. Ændringsmarkeringer) 
Udfyldt af 
Af: Workshop Dato:23.4.13 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.7 Use Case: Foretag ændring i objekthierarki 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Foretag ændring i objekthierarki 

Formål 
At DAGISYS-administrator har opdateret objekthierarkiet (som følge af at et inddelingsobjekt har skiftet 
objekthierarki efter en ikke-geometrisk opdatering af objektet). 
Initiering 
Et DAGI-objekt (fx et sogn) har ændret tilhørsforhold i forhold til en anden inddelingstype (fx kommuner), 
eller et eller flere DAGI-objekter nedlægges og erstattes af et eller flere nye. 
DAGISYS-administrator modtager advisering fra DAGI-operatør herom. 
Startbetingelser. 
Objekthierarki er oprettet 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

1. DAGI-operatør har behov for at 
ændre i et inddelingsobjekts 
tilhørsforhold til andre 
inddelingsobjekter (fx 2 sogne slås 
sammen til et). 
2. DAGISYS-admin ændrer i 
hierarkiet, således at denne ændring 
kan foretages af DAGI-operatøren. 
3. DAGI-operatør foretager denne 
ændring (i use case Editer objekter). 

Ændringer i objekthierarkiet kan 
ved forespørgsel vises i DAGISYS-
redigeringsklient (i use case Editor 
vis objekthierarki). 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
   
Undtagelser 
Der skal tages stilling til hvorledes Afstemningsområder og Supplerende bynavn skal håndteres mht. 
objekthierarki. Det bør ikke være en aktør, der foretager ændringer vedr. disse inddelingstyper, men bør 
foregå automatisk (i use case Opdater grunddataobjekter). Beliggenhed inden for Kommune og 
Opstillingskreds bør sikres gennem validering. Det medfører ingen ændring i objekthierarki som sådan. 
Slutresultat 
Objekthierarki er opdateret. Der er indlagt et nyt gældende objekthierarki i DAGIdb ud fra de ændringer, vi 
har indtastet. Opdatering af de tilhørende geometrier foretages i en anden proces (Editer objekter). 
Udfyldt af 
Af: Workshop Dato:23.4.13 Version: 1.0 
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9.1.8 Use Case: Vedligehold objektspecifikation 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Vedligehold Objektspecifikation 
 

Formål  
At DAGISYS-administrator kan vedligeholde objektspecifikationen for administrative inddelinger (i 
samarbejde med KIT-folk) 
Initiering 
Der opstår behov for oprettelse eller nedlæggelse af en ny inddelingstype eller en attributtype i forhold en 
inddelingstype. 
Startbetingelser. 
Der skal foreligge en godkendt specifikation af ny eller ændret inddelingstype. 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

1. DAGISYS-administrator opdaterer 
objektspecifikationen med en ny 
inddelingstype og tilknytter de 
nødvendige attributter.  
 

 
 

Specinfo er en mulig komponent i 
løsningen 
 

2. System-admininistrator (KIT) 
opretter inddelingstypen så den 
bliver tilgængelig for indlæsning og 
lagring og udstilling efter en 
testperiode. 

  

 Tidspunkt for udstilling af den 
nyoprettede inddelingstype eller 
attribut afhænger af aftale med 
Datafordeleren 

 

Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

1. DAGISYS-administratoren 
opdaterer objektspecifikationen med 
at gøre en eksisterende 
inddelingstype historisk 
 

  

2. Der ønskes en ny attributtype 
eller en ny mulig attributværdi, og 
DAGISYS-administratoren opretter 
en ny via systemet. 

  

3. System-administrator (KIT) 
udvider inddelingstypen med den ny 
attributtype og gør den efter en 
testperiode tilgængelig. 

  

Bemærkning 
NB: Der skal være en løsning til at opgradere eksisterende data til ændringer i objektspecifikationen. 
Slutresultat 
Objektspecifikationen er opdateret. Der vedligeholdes en og kun en objektspecifikation 
Udfyldt af 
Af: Mwink Dato:29.04.2013 Version: 1.0 
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9.1.9 Use Case: Diverse systemadministratorfunktioner 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Diverse systemadministratorfunktioner 
 

Formål 
SDSYS-administratoren tilretter systemet i forhold til de forretningsmæssige krav. 
Initiering 
SDSYS-administratoren bliver kontaktet om behovet for opdatering fx  

1. når relationer til Datafordeleren ændrer sig  
2. konfiguration af ”lyt, filtrer, marker relevante matrikelkorts-ændringer” (ændring af 

parametre, tidsintervaller m.v.), i fald denne bliver implementeret 
3. konfiguration af ”lyt, filtrer, marker relevante FOT-ændringer” (ændring af parametre, 

tidsintervaller m.v.) , i fald denne bliver implementeret 
4. når der sker ændringer i ”Indhent navne fra officiel myndighedstabel” (afhængig af i 

hvilken form, denne tabel er tilgængelig) 
5. behov for brugerrettighedsstyring (oprette, nedlægge brugere, tildele brugere 

rettigheder – uden systemændring) 
Startbetingelser. 
 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

1. På et skærmbillede vises alle 
oplysninger for at 
oprette/opdatere SDSYS 

Systemet opdateres med de nye 
regler 
 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
Systemet er klar til brug efter ændring. 
Udfyldt af 
Af: workshop Dato:23.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
 



40 

 

9.1.10 Use Case: Understøt opdatering af Supplerende Bynavn 

 
Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Understøt opdatering af Supplerende Bynavn 

Formål 
At understøtte opdatering af Supplerende Bynavn fra Adresseklient 2.0 
Initiering 
Den kommunale adressemyndighed har behov for at oprette, nedlægge eller redigere et supplerende bynavn 
ifm. fastsættelse af ny adresse. 
Startbetingelser. 
Adresseklient 2.0 er etableret. 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

 
 

Sikkerhed 
bruger identificeres 
 
Editeringen foregår i 
AdresseKlient 2.0, og gøres 
endelig i DAGISYS gennem use 
case Opdater grunddataobjekter. 
 
Afslut med at sende kvittering til 
adressemyndighed (i 
Adresseklient 2.0). 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
   
Undtagelser 
Ingen 
 
Slutresultat 
Supplerende bynavn er stillet til rådighed for opdatering i Adresseklient 2.0. Originaltemaet lagres i DAGISYS. 
Udfyldt af 
Af: KRPOL Dato:17-05-2013 Version: 0.9 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.11 Use Case: Opdatér grunddataobjekter 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Opdater grunddataobjekter 

Formål 
 
At opdatere DAGISYS ud fra en datapakke, som er leveret fra DAGISYS-import, DAGISYS-redigeringsklient, 
AdresseKlient og evt. fra ekstern editor (som måtte blive etableret i senere udgave af DAGISYS) 
Der oprettes, ændres eller slettes objekter på baggrund af datapakken. 
Initiering 
Use case kaldes fra DAGISYS-import eller DAGISYS-redigeringsklient eller use casene: Færdigbehandl 
Postnummerindmelding, Færdigbehandl Sogneændring eller Understøt opdatering af Supplerende Bynavn 
Startbetingelser. 
 
Data overgår fra den foregående use case (fx Importer og transformer …) eller fra kildesystem (AdresseKlient) 
på standardiseret form. 
 
Det forudsættes at objektet er syntakstjekket fra fx transformationen og fundet i orden - herunder at 
DAGI-inddelingstypen er taget fra et givet udfaldsrum 
 
Notat 
Ved både oprettelse og sletning valideres objektet ud fra opsatte regler for DAGI-inddelingstypen (specificeret 
i objektspecifikation): 
 
- Stavekontrol (kontrol for slåfejl jf retskrivningsregler) 
- Objektkontrol (kontrol af id og versionsnr.) 
- Geometrikontrol (fx fladedækkende) 
- Topologikontrol (har fælles geometri med…) 
- Dubletkontrol 
 
Ved sletning tjekkes opsatte regler for objekttypen: 
-Slettekontrol 
 
Ændringer af DAGI-objekter skal kontrolforespørge i AdresseReg. Der må ikke ændres en inddelingspolygon, 
således at en adresse ikke længere er nålestiksfast. Der skal altså hele tiden være et opdateret adressedatasæt 
til rådighed i DAGISYS. Det kan downloades fra Datafordeleren. 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
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1. Hændelsesstyret 
 

1 . 
Skemakontrol 
Objektvalidering ved opdatering 
og ændring jf. Notat ovenfor. 
Opdatering af objekt (O,Æ,H): 
- Ved oprettelse oprettes 
objektversion med ny UUID inkl. 
kilde-id som attribut. 
-Ved ændring oprettes ny 
objektversion og gammel version 
gøres historisk 
-Ved sletning gøres objektet 
historisk 
Kommunikation af data og 
hændelse (ud fra kommende 
Datafordeler-retningslinjer) 
 
NB: hvis der opdateres uden for 
indberetterens 
jurisdiktion/geografiske område, 
skal det afvises. Men systemet har 
en tolerance for små afvigelser < 1 
m (?).  
 
NB: Log forløbet undervejs trin for 
trin både ved succes og fejl 
 
NB: Sagsoplysninger følger med 
ind, og lagres sammen med 
objekter. 
 
2.Send kvittering/rapport til den 
kaldende funktion:  
1) ok  
2) afvist  
Hvis 1): 
Liste af UUID og versionsnummer 
(koblet med kilde-objekt-id) 
returneres. 
Hvis 2): 
Hvad skyldes afvisning? 

- manglende attribut 
- geometrifejl i punkt 
- der findes dublet i 

DAGISYS 
forsøgt editeret objekt i 
nabokommune 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
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Variant 1: 
Aktøren leverer O/Æ/H direkte fra 
DAGISYS-redigeringsklient 
 

Udfør eksistens-tjek på Æ/H plus 
version. 
 
I øvrigt samme som ovenfor.  

 

   
Undtagelser 
Servicens XML skemavalidering foretager første afvisning. Der udføres trin 2.2 
Validering fejler 
Opdatering til DAGISYS fejler 
 
Slutresultat 
De modtagne data er opdateret i DAGISYS, og kaldesystemet har fået svar 
 
Udfyldt af 
Af: Use case-workshop Dato:29-04-2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
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9.1.12 Use Case: Opdatér generaliserede grunddataobjekter 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Opdater generaliserede objekter 

Formål 
 
At opdatere DAGISYS ud fra en datapakke, som er leveret fra DAGI Generalisering. 
Der oprettes nye udgaver af de generaliserede datasæt hver gang, generaliseringen afvikles (p.t. hver 3. 
måned). Der er p.t. ikke taget stilling til, hvor ofte der generaliseres. 
Initiering 
Use case kaldes fra Generaliser Objekter 
Startbetingelser. 
Data foreligger fra den foregående use case (Generaliser Objekter) på standardiseret form. 
 
Notat 
Validering (inkl. dubletkontrol, topologikontrol, geometrikontrol m.v.) forudsættes afviklet i use case 
Generaliser Objekter 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Scheduleret ligesom 
generaliseringsworkflowet 
 

1 . 
Skemakontrol 
Objektvalidering ved opdatering 
jf. objektspecifikation 
Ved opdatering af generaliserede 
objekter oprettes objektversion 
med ny UUID. 
 
NB: Log forløbet undervejs trin 
for trin både ved succes og fejl 
 
2.Send kvittering/rapport til den 
kaldende funktion:  
1) ok  
2) afvist  
Hvis 1): 
Liste af UUID og versionsnummer 
(koblet med kilde-objekt-id) 
returneres?? 
Hvis 2): 
Hvad skyldes afvisning? 

- manglende attribut 
- geometrifejl i punkt 
- der findes dublet i 

DAGISYS 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

Generalisering uden for scheduleret 
frekvens. 

Samme som ovenfor.  
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Undtagelser 
Servicens XML skemavalidering foretager første afvisning. Der udføres trin 2.2 
Validering fejler 
Opdatering til DAGISYS fejler 
 
Slutresultat 
De modtagne data er opdateret i DAGISYS, og use case Generaliser Objekter har fået svar 
 
Udfyldt af 
Af: Use case-workshop Dato:29-04-2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
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9.1.13 Use Case: Lyt, filtrér og markér relevante matrikelændringer (implementeres ikke i første version af 
DAGISYS) 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Lyt filtrer marker relevante matrikelændringer (implementeres ikke i første 
udgave af DAGISYS, men afhængig af analysen kommer den med i næste 
udgave) 

Formål 
At få udpeget ændringer i matrikelsystemet automatisk, som er relevante for kommunegrænse og 
sognegrænse. Marker disse så de kan behandles i SDSYS-editor. (Der skal foretages en analyse af, om der er 
mulighed for denne funktion. PTB kommunikerer med Bo Engel.) 
Initiering 
En hændelse i matrikelsystemet, fx et skel flytter sig, har betydning for sogne- eller kommunegrænse. Denne 
hændelse tilgår DAGISYS fra Datafordeleren. 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Hændelsesstyret Hvis der bliver refereret til et matrikelnummer, 
hvis skel er sammenfaldende med sogne-
kommunegrænse. 
 
Hvis et matrikelnummer skifter sogne-
kommune-nummer. 
 
Så er der tale om en relevant ændring, som 
oprettes som temporært 
”ændringsmarkeringsobjekt” som forberedelse til 
videre bearbejdning i  
DAGI-redigeringsklienten (hjælpe-use case Vis 
ændringsmarkeringer + skift status). 
(Selve ændringen foretages i use case Editer 
objekter). 
 
 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
SDSYS-objekter (sogne eller kommuner) er markeret til videre bearbejdning i use case ”vis 
ændringsmarkeringer og skift status”. Desuden er nye og ændrede skel markeret med punktobjekter i SDSYS 
(der lagres geometri i SDSYS til hjælp for operatøren). Det gør det betydelig lettere for operatøren at finde 
frem til det sted, SDSYS-objektet skal rettes 
Udfyldt af 
Af: workshop Dato:19.03.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.14 Use Case: Lyt, filtrér og markér relevante FOT-ændringer (implementeres ikke i første version af 
DAGISYS) 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Lyt og filtrer FOT-ændringer og marker/opdater objekter 
DAGI (implementeres ikke i første udgave af DAGISYS, men afhængig af 
analysen kommer den med i næste udgave) 

Formål 
På baggrund af FOT-hændelser at markere potentielle SDSYS-grunddata-objekter  som omfattes af relevante 
FOT-ændringer. (Der skal foretages en analyse af FOT-kvalitetssikring, herunder navnlig grænseafstemning, 
og andre barrierer, så vi kan oprette og målrette funktionaliteten. Et udgangspunkt er beskrivelsen af Allans 
arbejdsproces. Projektgruppen leverer et oplæg inden 1.1.2014). 
Initiering 
Der indtræffer i FOT en hændelse, der skønnes relevant for DAGI-editering (kun Kommunegrænse). 
Startbetingelser. 
Der eksisterer i DAGISYS et landsdækkende, fladedækkende kommunegrænsetema. 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Hændelsesstyret 
 

Hvis der ændres geometrisk i et 
FOT-objekt, som ligger i 
nærheden af kommunegrænse, 
oprettes dette  som et temporært 
”ændringsmarkeringsobjekt” som 
forberedelse til videre 
bearbejdning i  
DAGI-redigeringsklienten (Use 
case Vis ændringsmarkeringer + 
skift status). 
(Selve ændringen foretages i use 
case Editer objekter). 
 

Her skriver ”leverandøren” sit bud 
på en løsning og evt issues. 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
Ingen 
Slutresultat 
SDSYS-objekter er markeret til videre bearbejdning i use case ”vis ændringsmarkeringer og skift status”  
Udfyldt af 
Af: Use case-workshop Dato:21-03-2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.15 Use Case:  Indhent navne fra officiel myndighedstabel 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Indhent navne fra officiel myndighedstabel (implementeres ikke i første 
udgave af DAGISYS) 

Formål 
Indhente gældende navne i den officielle myndighedstabel (fx ud fra opslag med CPR-kode). Tabellen kunne 
være CPR’s, eller et autoriseret grunddataregister for myndigheder. 
(Fremtidsscenarie, kan ikke implementeres fra dag 1, men når og hvis en service stilles til rådighed.) 
Initiering 
DAGI-navne hentes i officiel myndighedstabel.  
Startbetingelser. 
Der udstilles et autoritativt myndighedsnavne-tema, på en sådan måde at der kan etableres en kobling (som 
service). 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Løbende opkobling (CPR eller anden 
service) 
 

Systemet fastholder en kobling 
imellem DAGI-objekter og 
myndighedskode og –navn. 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
   
Bemærkning 
Dette er et ”issue” for GD2 og skal rejses på Grunddataprogramniveau. Indtil videre foretages manuel 
(dobbelt)registrering. 
Slutresultat 
DAGI-objekter er altid forsynet med autoriserede myndighedsnavne. 
Udfyldt af 
Af: KRPOL Dato:29-04-2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.16 Use Case:  Registrer Postnummerændring 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Registrer Postnummerændring 
 

Formål 
En medarbejder i PostDanmark har indberettet en ændring, nyoprettelse eller nedlæggelse af et postnummer i 
Indberetningsportalen, herunder med angivelse af geometri og administrative oplysninger 
Initiering 
PD-medarbejder logger sig på Postnummer-IP og indtaster ændringsforslag 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

 Postnummer-IP skal konstrueres 
således, at der kan vælges 
matrikelflader, som skal skifte 
postnummer. I tilfælde af at der er 
flere adresser på et jordstykke, kan 
det deles. På en formaliseret måde 
skal der angives oplysninger om 
gyldighedsdato, postnummer fra, 
og postnummer til (evt. navn ved 
nyt postnummer). De relevante 
oplysniger skal overføres som 
attributindhold til DAGI-objekt. 
 
NB: For at tage højde for den 
situation, at Postnummerkortet 
ikke opdateres i forhold til 
matrikelkortet, skal der indbygges 
en tolerance, så anvendelse af ”+/- 
jordstykker” til ændring af 
postnummergrænser kan lade sig 
gøre, selv i tilfælde hvor et 
jordstykke ikke har fysisk kontakt 
med den eksisterende 
postnummergrænse. 
 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
Et ændringsforslag er oprettet som sag i Postnummer-IP og kan sendes i høring (af PostDanmark). 
Udfyldt af 
Af: DAGI-workshop Dato:05.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.17 Use Case:  Registrer Sogneændring 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Registrer Sogneændring 
 

Formål 
En medarbejder i Kirkeministeriet har indberettet en ændring, nyoprettelse eller nedlæggelse af et sogn i 
Sogne-IP, herunder med angivelse af geometri og administrative oplysninger 
Initiering 
KM-medarbejder logger sig på sogne-IP og indtaster ændringsforslag 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

 Sogne-IP skal konstrueres således, 
at der kan vælges matrikelflader 
via enkeltklik eller 
masseudvælgelse ud fra tegnet 
polygon, som skal skifte sogn. 
Resultatet af udvælgelsen er både 
en geometrisk polygon og en 
alfanumerisk liste over 
jordstykker. På en formaliseret 
måde skal der angives oplysninger 
om gyldighedsdato, sognenr. fra, 
og sognenr. til (evt. navn ved nyt 
sogn). 
De relevante oplysninger skal 
overføres som attributindhold til 
Matrikelkortet (i use case 
Færdigbehandl sogneændring). 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
Et ændringsforslag er oprettet som sag i Sogne-IP og sendt til matrikelkorts-administrator 
Udfyldt af 
Af: workshop Dato:05.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.18 Use Case:  Ændringshøring (postnr.) 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Ændringshøring postnummer 
 

Formål 
En medarbejder i MBBL, en kommune, Trafikstyrelsen har som høringspart behandlet en 
postnummerændring, nyoprettelse eller nedlæggelse af et postnummer i Indberetningsportalen. 
Initiering 
Medarbejder hos høringspart modtager en advisering (via mail), logger sig på Postnummer-IP og fremfinder 
via medsendte link ændringen.  
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Høringspart logger sig på IP med 
NemID og fremsøger sag. 

Postnummer-IP stiller 
ændringsforslag til rådighed for 
høringspart, sammen med et 
dialogværktøj, hvor der kan 
kommunikeres med PostDanmark 
om ændringen. 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
Et ændringsforslag er stillet til rådighed til sagsbehandling for høringspart 
Udfyldt af 
Af: DAGI-workshop Dato:05.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
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9.1.19 Use Case:  Færdigbehandl Postnummerindmelding 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Færdigbehandl Postnummerindmelding 
 

Formål 
En  DAGI-sagsbehandler behandler ændringsforslag fra Indberetningsportalen, godkender og indlægger 
manuelt i DAGIdb via DAGI-redigeringsklient. 
Initiering 
Et ændringsforslag fra IP tilgår DAGI-sagsbehandler (fx pr. mail) 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Meddelelse om indgået 
ændringsforslag tilgår DAGI-
operatør. 

Hvis et indgået ændringsforslag 
kan godkendes (og ikke kræver 
tilbageløb) benytter DAGI-
operatøren det geometriske 
forslag fra IP (udstillet i usecasen 
Udstil fejl/ændring) til at redigere 
postnummergrænsen i DAGI-
redigeringsklient (i usecase Editer 
objekter (DAGI)). 
 
Skift status på sagen i IP (vha 
usecase Skift status) 
 
Kvittering sendes til PostDK. 
 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

Forslag forkastes af DAGI-operatør. 
Der foretages yderligere 
sagsbehandling og dialog med 
PostDK i IP. 
 

Systemet afventer at der kommer 
et ændringsforslag, som kan 
godkendes, og derefter udføres 
handlingerne ovenfor. 

 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
Ændringsforslaget er behandlet og indlagt i DAGIdb. 
Udfyldt af 
Af: mwink Dato:03.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.20 Use Case:  Færdigbehandl Sogneændring 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Færdigbehandl Sogneændring 
 

Formål 
En  Matrikel-sagsbehandler behandler ændringsforslag fra Indberetningsportalen, godkender og indlægger 
manuelt i MiniMaks og matrikelkortet 
Initiering 
Et ændringsforslag fra Sogne-IP tilgår Matrikel-sagsbehandler (fx pr. mail) 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Meddelelse om indgået 
ændringsforslag tilgår Matrikel-
operatør. 

Hvis et indgået ændringsforslag 
kan godkendes (og ikke kræver 
tilbageløb) benytter Matrikel-
operatøren det geometriske 
forslag fra IP (fx i Geomedia-
format) eller listen over udvalgte 
matrikler/jordstykker (fx Excel) til 
at redigere sognegrænsen i 
MiniMaks/matrikelkortet. 
 
Skift status på sagen i IP (vha 
usecase Skift status) 
 
Kvittering sendes til MLK. 
 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

Forslag forkastes af Matrikel-
operatør. Der foretages yderligere 
sagsbehandling og dialog med MLK i 
Sogne-IP. 
 

Systemet afventer at der kommer 
et ændringsforslag, som kan 
godkendes, og derefter udføres 
handlingerne ovenfor. 

 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
Ændringsforslaget er stillet til rådighed til opdatering af Matrikelkortet. 
Udfyldt af 
Af: mwink Dato:03.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.21 Use Case:  Indmeld en fejl 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Indmeld fejl 
 

Formål 
En bruger af DAGI-temaerne (privat eller DAGI-myndighed) har indberettet en fejl i FIP 
Initiering 
Bruger logger sig på IP og indtaster ændringsforslag/fejlindberetning 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

 FIP skal udvides til (eller DAGI-IP 
skal konstrueres således), at der 
kan tegnes ændringsforslag oven 
på eksisterende DAGI-tema. Som 
baggrundskort skal stilles 
Skærmkort, matrikelkort, DAGI og 
ortofoto til rådighed. 
På en formaliseret måde skal der 
angives oplysninger om objekttype 
(DAGI-tema), fejlens art, hvor 
fejlen er observeret.  
Disse kan evt. overføres som 
attributindhold til DAGI-objekt. 
Der kan foretages dialog med 
indmelder og sagsbehandling 
inden for rammerne af FIP.  

Fælles Indberetnings Portal (FIP) 
udviklet af GST og JO-Informatik 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
En fejlindberetning er oprettet som sag i FIP og kan færdigbehandles af DAGI-sagsbehandler (i use case 
Visiter fejl) 
Udfyldt af 
Af: workshop Dato:05.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.22 Use Case: Visiter fejl 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Visiter fejl 
 

Formål 
En  DAGI-sagsbehandler har modtaget fejlindberetning fra FIP, taget stilling til om den skal videresendes til 
DAGI-redigeringsklienten, eller forkastet den. 
Initiering 
En fejlindberetning fra FIP tilgår DAGI-sagsbehandler (use case Indmeld fejl) 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Meddelelse om indgået 
fejlindberetning tilgår DAGI-
operatør. 

Hvis en indgået fejlindberetning 
kan godkendes (og ikke kræver 
tilbageløb) benytter DAGI-
operatøren det geometriske 
forslag fra FIP (udstillet i usecasen 
Udstil fejl/ændring) til at rette fejl 
i DAGI-redigeringsklient (i 
usecase Editer objekter (DAGI)). 
 
Skift status på sagen i FIP (vha 
usecase Skift status) 
 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

Forslag forkastes af DAGI-operatør. 
 

Skift status på sagen i FIP til ”ikke 
godkendt” og ”færdigbehandlet” 
(vha usecase Skift status) 
 

 

Forslag kræver dialog med 
indmelder 

Dialog og sagsbehandling inden 
for rammerne af FIP. 

 

Undtagelser 
 
Slutresultat 
Fejlindberetningen er forkastet (og sagen afsluttes) eller godkendt til videre behandling af en DAGI-operatør, 
som i så fald kan indlægge den i DAGIdb via DAGISYS-redigeringsklient (use case Editer objekter (DAGI)). 
Udfyldt af 
Af: workshop Dato:03.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.23 Use Case: Udstil fejl/ændring 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Udstil fejl/ændring 
 

Formål 
At udstille indberettede fejl og ændringsforslag fra Indberetningsportalen til DAGI-operatør, så der kan hentes 
sagsbeskrivelse og geometri (fx af DAGISYS-redigeringsklient). 
Initiering 
Fra FIP eller Postnummer-IP indgår en meddelelse  (mail) til DAGI-operatøren om at der er indberettet en 
fejl/ændring  
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

DAGI-operatør åbner 
redigeringsklient og forespørger på 
IP-indberetninger 

I DAGISYS-redigeringsklienten 
genereres der på forespørgsel en 
liste med åbne IP-sager 
(status=ubehandlet). Denne liste 
er også til rådighed i IP. 
Operatøren vælger en sag fra 
listen. 
Sagsgeometri med relevante 
attributter hentes fra IP og vises i 
DAGI-redigeringsklient. 
Det skal være muligt at åbne sagen 
i IP inde fra DAGISYS-
redigeringsklient. 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
Indberettede fejl og ændringsforslag (geometri og attributter) er til rådighed for DAGI-operatør i DAGISYS-
redigeringsklient.  
Udfyldt af 
Af: workshop  Dato:05.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
 



57 

 

9.1.24 Use Case: Skift status 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Skift status 
 

Formål 
At sagerne på indberettede fejl og ændringsforslag i Indberetningsportalen har skiftet status efter 
færdigbehandling. 
Initiering 
En indberetning er behandlet af DAGI-operatør 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

Når en indberetning er godkendt 
eller afvist, skifter operatøren status 
på sagen. 

Systemet opdaterer attributten i 
indberetningen (sagen) til 
”godkendt” eller ”afvist”, samt  
”færdigbehandlet” (der bør være 2 
statusattributter) i IP: 
En for ”status” (under behandling, 
færdigbehandlet, ikke behandlet) 
En for ”afgørelse” (godkendt, 
afvist, tom) 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
At sagerne på indberettede fejl og ændringsforslag i Indberetningsportalen har skiftet status efter 
færdigbehandling. 
Udfyldt af 
Af: workshop Dato:03.04.2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
Anvendes til spørgsmål og emner som mangler afklaring før den endelig version er klar. Feltet slettes. 
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9.1.25 Use Case: Indberetningsportal – Diverse administratorfunktioner 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Indberetningsportal – Diverse administratorfunktioner 

Formål 
IP-sys-administrator tilretter systemet for Indberetningsportalen i overensstemmelse med de 
forretningsmæssige krav. 
Initiering 
IP-sys-administrator bliver kontaktet (af DAGI-operatør, PD-medarbejder eller anden) om behovet for 
opdatering, fx: 

• behov for brugerrettighedsstyring (oprette, nedlægge brugere, tildele brugere rettigheder – uden 
systemændring) 

• behov for ændring i kortgrundlag, som er til rådighed i IP 
Startbetingelser 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

1. På et skærmbillede vises alle 
oplysninger for at oprette/opdatere 
IP 

Systemet opdateres på baggrund 
af tilretning 

 

   
Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
 
Slutresultat 
IP er klar til brug efter ændring 
Udfyldt af 
Af: mwink   Dato:29.04.2013 Version: 0.3 
Spørgsmål 
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9.1.26 Use Case: Udstil grunddata 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Udstil grunddata 
[DAGI] 

Formål 
At udstille indholdet i DAGISYS og hændelser til Datafordeleren ud fra de gældende retningslinjer 
Benytter hjælpefunktionalitet ”Transformer til eksportsnitflade” 
Initiering 
Administrativ inddeling opdateres i DAGISYS, hændelse udløser kald af denne funktion. 
Enhver ændring i data udløser en leverance til Datafordeleren. 
Startbetingelser. 
Et eller flere DAGI-objekter er korrekt opdateret i DAGISYS. 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

DAGISYS pusher pakke med data 
til aftalt Datafordeler-import-
adresse. 

Hjælpefunktionen ”Transformer 
til eksportsnitflade” udfører 
omkodning af DAGI-data 

 

Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

 
 

  

Undtagelser 
Tekniske fejlsituationer som løses ud fra de gældende retningslinjer, fx ret data, prøv igen (hvis Datafordeler 
var nede) 
Slutresultat 
Datafordeleren har modtaget data til udstilling, og DAGISYS har fået svar. 
Udfyldt af 
Af: Mwink efter Use case-workshop Dato:29-04-2013 Version: 1.0 
Spørgsmål 
 
 



60 

9.1.27 Use Case: Transformer til eksportsnitflade 

Use case nr: xxx  
 

Use case navn: 
Transformer til eksportsnitflade 
[DAGI] 

Formål 
Hjælpefunktionalitet til at transformere fra DAGISYS’ datastruktur til den som Datafordeleren efterspørger (i 
en overgangsfase Kortforsyningen) 
Initiering 
DAGISYS afsender en pakke med objekter til use casen Udstil grunddata, som kalder denne hjælpefunktion 
Startbetingelser. 
DAGI-datas udstillingsformat er til rådighed og kendt 
Omkodningsskema forventes stillet til rådighed af Datafordeleren. 
Normalforløb  
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 
 

 1. Transformationen udføres 
jf. konfiguration 
2. Kvittering sendes til DAGISYS( 
jf. konfiguration inkl. resultat) 
NB: Log forløbet undervejs trin for 
trin både ved succes og fejl 

 

Varianter 
Aktørens handlinger 

Systemets handlinger Mulige løsninger 

   
Undtagelser 
Tekniske fejl: 
Transformationen fejler (pga datafejl, konfigurationsfejl og programfejl) – fortsæt i trin 2 
Aflevering til Datafordeler fejler (pga datafejl/validering eller teknisk fejl/system) – fortsæt i trin 2 
Der skal opsættes procedurer for videre fejlhåndtering 
Slutresultat 
Data er transformeret og videresendt til Datafordeleren 
Udfyldt af 
Af: Mwink Dato:29-04-2013 version: 1.0 
Spørgsmål 
 
 


