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Revideret tidsplan for test og idriftsættelse af GD1 og GD2 

Problem 

Grunddatabestyrelsen skal den 30. september tage stilling til en revideret tidsplan 

for test og idriftsættelse af GD1 og GD2. Der er behov for styregruppernes input 

til planen. 

Baggrund 

Testprojektet har på baggrund af erfaringer fra forårets testforløb udarbejdet et 

udkast til test og implementeringsplan, der er relativt robust over for uforudsete 

begivenheder og som undgår idriftsættelse i ESRs frozne zone, hvilket betyder 

idriftsættelse fra 1. februar 2018. Udkast til cover og plan som de forventes 

forelagt for Grunddatabestyrelsen er vedlagt som bilag 1 og 2. 

Testprojektet og delprogramledelserne for GD1 og GD2 har gennemført en 

interviewrunde med de relevante registre og deres leverandører samt KOMBIT, 

GD7 og Geodatabanken. På den baggrund har registrene valideret, deres bidrag til 

planen, herunder hvornår de kan have opnået en række milepæle ifm. forberedelse 

til snitfladetesten og gennemført selve snitfladetesten: 

- Testdata leveret til datafordeleren.  
- Test af egne services og hændelser. 
- Test af ajourføringsservices og udstillingsservices 
- Test af hændelser på datafordeleren. 

 

Registrenes tilbagemeldinger ift. til disse milepæle samt input fra GD7 og 

Geodatabanken danner grundlaget for tidsplanen. [Der udestår dog fortsat 

tilbagemeldinger fra enkelte registre.] 

Selvom planen har forsøgt at tage højde for erfaringer fra det hidtidige testforløb 

indeholder den fortsat en række potentielle risici. Testprojektet og 

delprogramledelserne vil forsøge at skærpe opfølgningen på leverancerne, så der 

hurtigt kan korrigeres i løbet af testperioden. 

Planen har løbende været drøftet i en kreds af SDFE, DIGST; KL, KOMBIT og 

SKM for at sikre at afledte konsekvenser af den reviderede test og 

implementeringsplan for GD1 og GD2 håndteres. Der er fortsat udeståender ift. 

fastsættelse af de øgede udgifter for projekterne ved en forlænget testperiode. 

Dette vil ske frem mod mødet i Grunddatabestyrelsen den 30. september. 

Estimering af den udskudte gevinstrealisering gennemføres i et selvstændigt spor. 
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Løsning 

Det indstilles, at:  
- Styregrupperne kommer med input til udkast til plan for test og 

implementering af GD1 og GD2 som testprojektet og 
delprogramledelserne kan arbejde videre med. 

- Bekræfter at registrenes indmeldte milepæle er realistiske at nå og tager 
ansvar for at de realiseres i praksis. Ligesom registrene deltager aktivt i den 
skærpede styring. 

- Drøfter planens risikobillede og de foreslåede mitigerende handlinger. 

Procedure 
På baggrund af input fra styregrupperne vil testprojektet og delprogramledelserne 

færdiggøre planen frem mod møde i Grunddatabestyrelsen den 30. september.  

Delprogramledelserne vil sammen med registrene udbygge de økonomiske 

konsekvenser. 

Planen vil blive drøftet i kredsen af SDFE, DIGST, KL, KOMBIT og SKM forud 

for forelæggelse for Grunddatabestyrelse.  

Kommunikation 

Ingen ekstern kommunikation før planen er vedtaget. DIGST forbereder 

bredskab. 


