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BRAHA 

 
  

Revideret plan for test og idriftsættelse af GD1 og GD2 

Problem 

Der er behov for en ny tidsplan for test, implementering og idriftsættelse af GD1 
og GD2. 

Baggrund 

På møde i grunddatabestyrelsen den 26. august fik DIGST og SDFE mandat til i 

samarbejde med GD1/GD2-regsitrene og KL/KOMBIT at revidere planen for 

det samlede testforløb og tidsplanen med grunddataprogrammet. Tidsplanen skal: 

 Tage højde for de hidtidige erfaringer med tværgående test i 

GD1/GD2/GD7. 

 Indebærer en styrket inddragelse af anvenderne i testforløbet (Særligt fi-

nanssektoren). 

 Være kompatibel med ESRs ”frozen zone”, så der er sikkerhed for at der 

kan udskrives kommunal ejendomsskat i implementeringsperioden. 

 

Som led i forberedelsen af en revideret testplan har DIGST/SDFE holdt møde 

med KOMBIT og KMD om betydningen af ESRs ”frozen zone”. I den forbin-

delse blev afklaret, at ESR ikke kan tilbagekonverteres samtidigt med, at der ud-

skrives ejendomsskattebilletter, hvilket sker i perioden fra august til februar. Det 

betyder reelt, at der ikke kan påbegyndes implementering af GD1/GD2 før fe-

bruar 2018. 

 

SDFE har på den baggrund udarbejdet en revideret testplan, hvor idriftsættelsen 

påbegyndes fra 1. februar 2018. Testplanen er valideret via en interviewrunde med 

registrene, KOMBIT og GD7 på ledelsesniveau. Planen er desuden behandlet i 

GD1/GD2-STG. Ligesom planen løbende har været behandlet af SDFE, 

DIGST, KL/KOMBIT og SKM. 

Løsning 

Den reviderede testplan for GD1 og GD2 er vedlagt som bilag 2a og skitseret i 

figur 1. 

  



  Side 2 af 6 

 

 

Figur 1: Hovedtestplan for tværgående test i GD1 og GD2. 

 
 

Testplanen betyder, at den tværgående snitfladetest mellem registre starter op fra 

1. januar 2017. Snitflader på Datafordeleren testes fra 1. februar 2017. Inden da 

skal der ske en række aktiviteter i registrene og på Datafordeleren, der er forud-

sætningen for at de tværgående tests kan gennemføres: 

 Registrene skal gennemføre egne tests (funktionsprøver, connectivity mv.) 

 BBR, DAR, DAGI, MU, EBR og EF skal rekonfigureres på Datafordele-

ren – nogle ift. større ændringer, andre mindre ændringer. 

 Registrene skal teste egne services og hændelser på Datafordeleren.   

 

Både snitfladtestens og integrationstestens længde er fastholdt fra den nuværende 

testplan, men der er afsat 4-6 uger til fejlretning og gentest forud for igangsættel-

sen af de efterfølgende testfaser. Dette øger planens robusthed og reducerer den 

styringsmæssige kompleksiteten. 

 

Anvendertesten er forlænget med en måned ift. den hidtidige testplan. Dette skyl-

des, at en inddragelse af eksterne anvendere vil medføre et øget pres på ressour-

cerne i programmerne og øge sandsynligheden for tilbageløb. Den eksterne an-

vendetest forventes gennemført i en selvstændigt spor i regi af Datafordeleren, 

men vil skulle detailplanlægges yderligere, jf. selvstændig sag. Det er fastholdt at prø-

veimplementeringen gennemføres parallelt med anvendertesten. 

 

Efter implementering er der fortsat 1 års paralleldrift af ESR, men de mest føl-

somme anvendere (finanssektoren og ATP) vil gennem øget inddragelse i testfor-

løbet være bedre forberedt på overgangen. 
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Økonomiske konsekvenser  

Den forlængede testperiode vil få økonomiske konsekvenser for registrene, jf. tabel 

1. 

 
Tabel 1: Økonomiske konserver ved forlænget implementering (mio. kr.) 

 2017 2018 

Forlænget projektledelse (lønudgift i kr.) 12 mdr. 4,6  

Gentest af systemintegration Register 4,7  

Leverandørforlængelser [13,4]  

Forlængelse af driften eksisterende løsning  ?  

Besparelse ved udskydelse af drift af ny løsning 12. mdr.  -11,5  

Besparelse forretningsansvar for BBR -1,9  

Andre konsekvenser for driften ?  

Øgede udgifter Datafordeler [3,4]  

Øgede udgifter programledelse løn 4,1  

Øgede udgifter programledelse konsulentbistand 0,8  

Øgede udgifter testprojektet (testmanager + konsulentbistand) 2,1  

I alt  20,5  

 

Opgørelsen er alene udarbejdet på baggrund af business casen.  

- Udgangspunktet er at registrenes etableringsorganisationer og programle-

delser fastholdes.  

- Midler til deltagelse i test genbevilliges  

- Bevillinger til drift af ny løsning indgår i finansieringen, herunder bevilling 

til BBRs forretningsansvar.  

- Testprojektets basisbevilling og bemanding fastholds. Det bemærkes at 

udgifter til test er forudsat dækket af Grunddatabestyrelsens pulje, da de 

ikke indgår i business casen.   

- Registrenes umiddelbare opgørelse af leverandørforlængelser til Grundda-

tabestyrelsesmødet den 24. august er fastholdt. Dette tal valideres med re-

gistrene og vil sandsynligvis blive større, da den hidtidige opgørelse var på 

8 måneders senariet. 

 

Økonomiskøn vil skulle valideres yderligere frem mod mødet i grunddatabestyrel-

sen den 30. september bl.a. ved en involvering af registrene. 

 

Risikovurdering af planen:  

Planen indeholder en række potentielle risici, jf. tabel 2.  
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Tabel 2: Rickobillede ved test og implementeringsplanen 

Risiko Konsekvens  Mitigerende handling i 

planen  

Mitigerende handling 

i testperioden  

Ansvarlig 

Stor gensidig afhængig-

hed mellem Datafordele-

rens og registrenes 

leverancer.  

Forsinkelse i et 

registers leveran-

cer eller manglen-

de kvalitet vil 

hurtigt betyde, at 

store dele af den 

tværgående test 

går i stå eller 

forsinkes.  

Det etableres en tæt 

styrings- og opfølgnings-

regime, så forsinkelser 

opdages før de forsinker 

resten af testen.  

Projekterne skal teste 

egne hændelser før de 

meldes klar til test. 

Der vil være behov for 

en hurtig beslutning 

om at suspendere 

test, så der ikke 

spildes ressourcer på 

”meningsløs test”.  

Programledelsen 

og 

Testprojektet  

Yderligere forsinkelse i 

Matriklens Udvidelse.  

Hovedparten af 

GD1 og store dele 

af GD2 kan ikke 

komme videre 

med test, hvis MU 

bliver forsinket. 

Der kan evt. lægges 

buffere ind omkring 

matriklens leverancer. 

Der er der ikke taget 

højde for i nærværende 

plan. 

Tæt opfølgning på 

fremdrift med priorite-

ring af aktiviteter i MU 

af betydning for den 

fælles test. 

GST 

Antagelser om leveran-

cer fra Datafordeleren er 

alene aftalt med GD7 og 

vil først efterfølgende 

skulle valideres med 

KMD. 

Hvis der ikke kan 

indgås aftale med 

KMD om de 

antagende tidsfri-

ster, så kan de 

forlænge tidspla-

nen eller fordyre 

GD7s aftale med 

KMD.  

GD7 forsøger hurtigst 

muligt at indgå aftale 

med KMD, så de forud-

satte tidsfrister aftalebe-

lægges. 

- GD7 

Manglende kvalitet i 

leverancer fra Datafor-

deleren  

Manglende kvalitet 

og fejl på datafor-

deleren får typisk 

større konsekven-

ser end test i 

enkelte registre, 

da hovedparten af 

snitfladerne finder 

sted på Dataforde-

leren. 

Leverancer testes og 

kvaliteten dokumenteres 

før de meldes ”klar til 

test” for andre. Regi-

strene inddrages i højre 

grad i udviklingsproces-

sen på Datafordeleren. 

 GD7 

Forsinkelser på Datafor-

delerens fejlretning 

Forsinkelser på 

Datafordeleren er 

særligt følsomme, 

da de typisk 

betyder, at store 

dele af den tvær-

gående test går i 

stå eller forsinkes. 

Sikring af at KMD har 

den fornødne kapacitet 

til at kunne rette fejl 

inden for aftalte dead-

lines. 

Sikring af at KMD har 

den fornødne kapaci-

tet til at kunne rette fejl 

inden for aftalte 

deadlines. 

GD7 

Ingen tid til fejlretning 

efter anvendertest.  

Hvis der findes 

alvorlige fejl i 

anvendertesten 

kan det blive 

nødvendigt at 

udskyde idriftsæt-

Åbning for at de primæ-

re anvendere kan lave 

simple test af DAF 

tjenester inden den 

egentlige anvendertest 

igangsættes. 

 Testprojektet og 

KOMBIT 
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telsen meget sent i 

processen. 

Test af idriftsættelser af 

registre og ESR gen-

nemføres parallelt med 

afvikling af anvendertest. 

Træk på de sam-

me ressourcer i 

testen særligt i 

KOMBIT. 

[Muligheden for at 

fremrykke dele af prøve-

implementeringen 

undersøges.] 

KOMBIT vil skulle 

afsætte ressourcer til 

opgaven. 

Testprojektet og 

KOMBIT 

Nye krav til BBR sfa. af 

ny politisk aftale om 

ejendomsbeskatning. 

En ny datamodel 

vil under testforlø-

bet kræve en 

rekonfigurering af 

tjenester på 

Datafordeleren 

mv., hvilket der 

ikke er lagt tid ind 

til i testplanen.  

Ændringer, der ikke 

følger af grunddatapro-

grammet vil som ud-

gangspunkt skulle 

gennemføres som 

ændringer efter ”drift 

set-up´et” og er således 

ikke indarbejdet i test-

planen. 

Tilføjelse af mindre 

attribut-ændringer vil 

kunne håndteres 

inden for planen. 

- 

Forskellige opfattelser af   

hændelsesfunktionalitet. 

Test kan ikke 

gennemføres. 

Resten af planen 

vil blive forsinket 

tilsvarende. 

Omfanget af problemstil-

lingen  skal hurtigst 

muligt afklares,   og 

ansvarsplaceret for 

løsningen skal placeres.  

- SDFE – Der vil 

dog være behov 

for at tage stilling 

til finansiering. 

Implementeringsfasen er 

ikke detailplanlagt 

Implementeringen 

kan vise sig at 

tage længere tid 

en forudsat, hvilket 

vil forsinke idrift-

sættelsen. 

Tidsrammen vurderet at 

være realistisk. Alterna-

tivt kan der lægges 

ekstra tid ind. 

Implementeringsfasen 

vil blive detailplanlagt i 

efteråret 2017. 

GD1/GD2 pro-

gramledelser. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at grunddatabestyrelsen:  

- Godkender vedlagte overordnede testplan for GD1/GD2/GD7.   

- Acceptere de mitigerende handlinger for håndtering af risici.  

- Acceptere at planen igangsættes med en række potetielle ricisi, der ikke er 

håndteret: 

o KMD har ikke været involveret i vurderinger af antagelser om da-

tafordeleres tidsforbrug til fejlretning. Antagelserne vurderes at 

være realistiske og enkelte steder er der lagt buffer ind. 

o Test af idriftsættelse gennemføres parallelt med anvendertest. 

o Nye krav til registrene vil ikke kunne implementeres i test og im-

plementeringsperioden, men vil skulle håndteres i drift set-up´et.  

o Ingen tid til fejlretning efter anvendertest. 

o Ingen særskilt håndtering af ressourceudfordringer i MU.  
 

Proces  

Testplanen vil skulle detailplanlægges for de efterfølgende testfaser. Grunddatabe-

styrelsen vil løbende blive forelagt en status på fremdriften i de tværgående test. 

Forud for hver testfase vil en detailplan for denne fase skulle godkendes. 

I testplanen er der defineret en række kritiske milepæle ift. leverancer fra projekter 

og Datafordeler, test og godkendelse af tværgående processer etc. Registrene og 
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Datafordeleren vil skulle indrapportere fremdrift ift. disse milepæle og testprojek-

tet vil løbende følge op herpå. Idet overskridelse af disse milepæle kan være kritisk 

for den samlede plan. 

Kommunikation 

- 


