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Status på test- og implementeringsplanens risici 

Problem 

Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. 

Baggrund 

I tillæg til den opdaterede testplan for GD1 og GD2 (godkendt 30/9 af GB med 

forbehold for finansiering) er der udarbejdet et risikobillede. Det er aftalt på fælles 

GD1/GD2 styregruppemøde den 12. oktober 2016, at der fremover 

statusrapporteres på dette risikobillede på hvert styregruppemøde. Det er desuden 

besluttet, at Grunddatabestyrelsen forelægges status på hvert bestyrelsesmøde.  

Risikobilledet afspejler alene risici, som vurderes at have betydning for test- og 

implementeringsplanen.  

Siden styregruppemødet den 17. november, er der indsat en kolonne med 

vurdering af hhv. sandsynlighed for, at risikoen indtræffer og konsekvens, hvis 

risikoen indtræffer. Sandsynlighed og konsekvens angives på en skala fra 1-5. 

Udgangspunktet er, at det kun er risici med en konsekvens på 4-5 for tidsplanen, 

der fremgår af risikobilledet. Øvrige risici for test- og implementeringsplanen 

håndteres i delprogrammerne på daglige opfølgningsmøder.  

Status på GD1 og GD2s risici ændres meget hyppigt. Risikobilledet opdateres 

tilsvarende, og kan således ændres mellem møder i programmets governancefora.  

Status 

 
Risikolog for test- og implementeringsplanen   Status pr. 8. dec. 2016 

ID Risikoårsag Risikohændelse Effekt  Mitigerende handling  Ansvarlig Dato 
Deadline 
for tiltag  

S x K 

1 Afhængighed mellem 
aktørernes leverancer.  

Forsinkelse eller 
manglende kvalitet hos 
én eller flere aktører. 

Store dele af den 
tværgående test går i 
stå eller forsinkes.  

Det etableres et tæt 
styrings- og 
opfølgningsregime, så 
forsinkelser opdages 
og forsøges mitigeret, 
før de forsinker resten 
af testen.  

 GD1/GD2  Sep. 16 Løbende 4 x 5 



  Side 2 af 5 

Status 

Det er på nuværende tidspunkt gennemførelse af registrenes konfigurationsforløb på datafordeleren, der er kritisk ift. risiko 
for forsinkelse eller manglende kvalitet hos én eller flere aktører. Konfigurationsforløbene er højrisiko, fordi der er stor risiko 
for, at der opstår uforudsete udfordringer, og fordi afslutningen af forløbene er afgørende for påbegyndelse af registrenes 
test af egne services og hændelser, og for den efterfølgende snitfladetest. Der mitigeres dagligt i form af hurtig fejlsøgning og 
fejlretning og i form af konstant opfølgning på fremdrift. Der er stor opbakning fra alle involverede til at få 
konfigurationsforløbene gennemført bedst og hurtigst muligt. Konfiguration af BBR, DAR og DAGI er afsluttet og meldt klar til 
registrenes test af egne services. EJF, MU og EBR er påbegyndt konfiguration. Jf. status på fremdrift. 

5 Ikke alle leverancer fra 
registrene i forbindelse 
med rekonfigurering er 
indholdsmæssigt 
dækkende, rettidige og 
korrekte.  

Fejl eller forsinkeler i 
testdata, DLS eller 
testcases. 

Rekonfigurering kan 
ikke gennemføres som 
planlagt. 

Der er behov for fuld 
opmærksomhed i 
registrene. 
Testprojektet og 
GD1/GD2 skal sikre 
den tværgående 
kvalitet.  

Registrene 
GD1/GD2 
Testprojekt 

Sep. 16 Okt. 16 – 
feb. 17 

5 x 4 

Status 

EJF, EBR og MU er påbegyndt konfigurationsforløb. Der opstår løbende uforudsete fejl/udfordringer på registerside. Der 
mitigeres dagligt i form af hurtig fejlsøgning og fejlretning. EBR har varslet forsinkelser i deres leverancer – hvilket begrunder 
vurderingen af sandsynlighed og konsekvens. GD1 er i tæt dialog med EBR om prioriteringerne. Der iværksættes ikke 
yderligere mitigerende handlinger.    

6 Rekonfiguration af 
registrenes DLS’ er 
mangelfuld. 

Fejl og manglende 
kvalitet i services og 
hændelser på 
Datafordeleren, når 
konfigurationsforløbet 
(makroplanen) er 
gennemført.  

Test af de berørte 
tjenester og hændelser 
kan ikke gennemføres, 
før fejl er identificeret og 
rettet. Det vil forsinke 
afslutning på 
registrenes egen test, 
som forudsættes inden 
snitfladetesten.  

Inden tjenester og 
hændelser meldes klar 
til test i GD1/GD2 
testmiljøet (test03), 
sikrer GD7, at tjenester 
og hændelser er testet 
og evt. fejlrettet, at 
kvaliteten er 
dokumenteret, og at 
det er testet, at 
tjenester kan tilgås fra 
ydersiden af 
datafordeleren. 
Registrene inddrages i 
udviklingsprocessen på 
Datafordeleren. 

GD7 Sep. 16 Okt. 16 – 
feb. 17 

2 x 5 

Status 

Der opstår løbende uforudsete fejl/udfordringer på KMD-side. Der mitigeres dagligt i form af hurtig fejlsøgning og fejlretning. 
Kvalitet bliver vægtet højt. GD1, GD2 og GD7 er enige om, at kvalitet skal prioriteres over tid ift. at nå niveau 3 milepælene i 
konfigurationsforløbet. Fx er det aftalt, at det er bedre at bruge ekstra tid på at sikre fælles forståelse af EJFs testcases og 
sikre kvaliteten og dermed forsinke planen med aktuelt 4 dage. Der er på nuværende tidspunkt ikke grund til at mitigere 
yderligere, og derfor er sandsynligheden også kun på 2.  

2 GD1s afhængighed af 
at Matriklens Udvidelse 
er på kritisk vej 

Nye forsinkelser i MU.  GD1 og dele af GD2 
kan ikke komme i gang 
eller videre med test. 

GST har gennemgået 
planen grundigt internt 
og i samarbejde med 
systemleverandøren. 
Der er lagt to buffere 
ind omkring matriklens 
leverancer, inden 
snitfladetesten 
igangsættes.  

GST/MU Sep. 16 Løbende  4 x 5 

Status 

Risikoens status er uændret høj. MU følger deres projektplan og styrer fokuseret på sammenhængen til GD1/GD2 planen. 
Men planen er stram og levner ikke meget plads til uforudsete forhold. GD1 følger MU tæt og har genoptaget faste 
opfølgningsmøder med projektet.  

3 Testplanen indeholder 
antagelser om tidsfrister 
for KMDs håndtering af 
DLS-ændringer, som 
følge af fejl og mangler i 
registrene fundet ved 
test. Der er endnu ikke 
indgået aftale mellem 
GD7 og KMD.  

Antagelserne viser sig 
ikke at holde. 

Fejlrettelse kan ikke 
håndteres inden for den 
fastsatte tid, hvormed 
tidsplanen forlænges. 
Forsinkelser på 
Datafordeleren er 
særligt følsomme, da de 
typisk betyder, at store 
dele af testen går i stå 
eller forsinkes.  

Testprojektet kommer 
med et estimat over 
antallet, periodisering 
og karaktererne af fejl, 
så der er et grundlag at 
indgå kontrakt med 
KMD på. GD7 forsøger 
hurtigst muligt at indgå 
en robust aftale med 
KMD, så de forudsatte 
tidsfrister 
aftalebelægges. 

GD7 Sep. 16 Dec. 16 2 x 5 

Status GD7 og KMD er i forhandling om rammerne for en ”hypercare” periode.  



  Side 3 af 5 

4 Testplanen indeholder 
antagelser om tidsfrister 
for KMDs rettelse af fejl 
på Datafordeleren. 
Tidsforbrug på 
fejlrettelser er 
kontraktfastsat, men 
hidtidige erfaringer har 
vist, at KMD anvender 
længere tid. Fejlretning 
er på testplanens 
kritiske vej.  

Antagelserne viser sig 
ikke at holde. 

Fejlrettelse kan ikke 
håndteres inden for den 
fastsatte tid, hvormed 
tidsplanen forlænges. 
Forsinkelser på 
Datafordeleren er 
særligt følsomme, da de 
typisk betyder, at store 
dele af den tværgående 
test går i stå eller 
forsinkes. 

KMD bekræfter, at de 
har den fornødne 
kapacitet til at fejlrette 
inden for de 
kontraktfastsatte 
deadlines. 

GD7 Sep. 16 Dec. 16 2 x 5 

Status GD7 og KMD er i forhandling om rammerne for en ”hypercare” periode.  

7 Businesscasen 
forholder sig ikke til 
andre anvenderbehov 
end registrenes og 
Kombits. Derfor er der 
ikke i planen afsat tid til 
håndtering af 
anvenderbehov, der 
først identificeres i 
anvendertesten.  

Der erfares mangler i 
anvender-testen.  

Idriftsættelsen 
fastholdes, men det kan 
blive nødvendigt at 
finde ny finansiering til 
at dække de erfarede 
behov. 

Der åbnes op for, at de 
primære anvendere 
kan tilgå services på 
DAF og lytte på 
hændelser, inden den 
egentlige anvendertest 
igangsættes. 

DIGST ift. 
anvendere. 
GD7 ift. åbning 
for tidligere 
test (zone0-
adgang). 

Aug. 17 
til jan. 
18  

Aug. 17 
til jan. 18 

5 x 1 

Status Styregruppen vedtog på møde den 17. november 2016, at risikoen fastholdes. Der mitigeres ikke yderligere. 

10 Bitemporalitet er 
implementeret 
forskelligt i registrene.  

I værste fald kan det 
ikke fungere på tværs 
af registrene. I bedste 
fald skal anvendere af 
tjenester skal derfor 
kalde tjenesterne 
tilsvarende forskelligt. 
Dette uanset om en 
tjeneste kaldes direkte 
eller ifm. et opslag som 
følge af en 
hændelsesbesked. 

I værste fald kan 
integrationstesten ikke 
gennemføres, og der vil 
være et betydeligt 
tilbageløb i 
implementeringen af et 
eller flere registre. I 
bedste fald skal 
anvenderne sætte sig 
ind i implementeringen i 
de enkelte registre og 
lave registerspecifikke 
kald frem for én 
generisk tilgang.  

SDFE er ved at 
analysere, om den 
forskellige 
implementering vil give 
problemer for GD1 og 
GD2, samt hvilke 
problemer de 
forskellige 
implementeringer kan 
give for anvenderne.  

SDFE Nov. 16 1. dec. 
2016 

4 x 5 

Status 

SDFE har undersøgt risikoen for, at forskellig implementering af bitemporalitet ifm. hændelser kan få opsættende betydning 
for gennemførelse af test- og implementeringsplanen. Vurderingen er, at det kan det ikke. Det er fortsat uafklaret om det har 
betydning for anvenderregistrene i snitflade- og integrationstesten. Ansvaret for udredning har ligget hos 
Grunddatasekretariatet i DIGST. Samtidig har der været korrespondance mellem BBR og MU om sagen med 
modelsekretariatet på sidelinjen. GD1/GD2 tager nu initiativ til en udredning på tværs af Grunddataprogrammet.  

11 Målarkitekturerne for 
GD1 og GD2 
forudsætter, at 
Datafordeleren tilbyder 
en 
hændelsesfunktionalitet, 
som er udvidet ift. til 
den nuværende 
standardkonfiguration af 
hændelser, der er aftalt 
med KMD, og som er 
implementeret på 
datafordeleren. Dette 
tilbyder Datafordeleren 
ikke, og der er pt. ikke 
aftalt en alternativ 
løsning. 

Udvikling af udvidet 
hændelsesfunktionalitet 
(stedbestemmelse og 
payload) bliver ikke klar 
til konfiguration på DAF 
rettidigt. Del-milepælen 
6.5 ’Test af egne 
hændelser godkendt’ 
forudsætter test af 
komplette hændelser, 
og derved, at udvidet 
hændelsesfunktionalitet 
er færdigudviklet og 
klar til test den 19. dec. 
2016.  

Det er muligt at 
igangsætte test af 
hændelser uden udvidet 
hændelsesfunktionalitet. 
Herved kan milepælen 
nås delvist. Men test af 
hændelser skal derved 
gentages på et senere 
tidspunkt. Dette ikke 
indeholdt i testplanen 
(men indgik dog i 
præsentationen til GB). 

Det skal afklares, 
hvordan og af hvem 
udvidet 
hændelsesfunktionalitet 
skal udvikles. Der er 
igangsat en teknisk 
afklaring af 
problemstillingen i 
SDFE, herunder 
problemets omfang. 
Registrene inddrages. 
Der skal hurtigst muligt 
ske en afklaring, så 
udviklingen kan 
igangsættes. 
Muligheden for 
alternative 
testtidspunkter 
undersøges.  

SDFE 
(afklaringer) 
og DIGST 
(økonomi og 
standarder) 

Okt. 
2016 

Nov. 16 Er 
indtruffet 

Status Styregrupperne forelægges løsningsscenarier mhp. beslutning på møde den 15. december.  



  Side 4 af 5 

12 Implementeringsfasen 
kan først endeligt 
tidsfastsættes, når 
prøveimplemente-
ringerne er gennemført 
og godkendt.  

Implementeringsfasen 
tager længere tid en 
forudsat i testplanen.  

Idriftsættelse af 
registrene forsinkes. 

Tidsrammen vurderes 
at være realistisk. Der 
udarbejdes plan for 
implementering til 
godkendelse i 
styregrupperne i nov. 
16. 

GD1/GD2/GD7 Nov. 
2017 

Nov. 17 Foreslås 
lukket 

Status 
Udkast til implementeringsplan, som forelægges styregrupperne på møde d. 15. december, bekræfter den tid, der er forudsat 
i testplanen til implementeringsfasen. Der mitigeres ikke yderligere. Risikoen foreslås lukket.  

14 For registrene i SDFE 
og GST er der mange 
led, der skal passeres 
(med både personer og 
systemer) fra register 
over Geodatabanken, 
transportbåndet med 
hændelsesdetektering 
til DAF. 

Der springer et led i 
kæden som følge af, at 
systemerne ikke taler 
rigtigt sammen, eller 
fordi der opstår uklar 
ansvarsfordeling. 

Det kan medføre 
forsinkelser i alle 
testplanens faser.  

Der skal være 
koncentreret fokus på 
infrastrukturen for at 
sikre, at den fungerer 
korrekt på et 
veldokumenteret 
grundlag. Desuden skal 
ansvaret i snitfladerne 
tydeliggøres. SDFE og 
GST arbejder på en 
forankring af den 
tværgående opgave. 

SDFE Okt. 
2016 

Løbende 5 x 4 

Status 
Status uændret: SDFE har særligt opmærksomhed på problemstillingen. Der er på ledelses niveau igangsat processer ift. at 
sikre en smidigere overgang mellem kontorerne. 

15 
NY 

Overførelse af data til 
test03-
ftp1.datafordeler.dk 
svinger i performance, 
og ftp-klient taber 
forbindelsen. Problemet 
vedrører den 
replikeringskanal-type, 
som Geodatabanken/ 
transportbåndet 
anvender til at overføre 
dataopdateringer til 
datafordeleren. KMD 
har konkluderet, at for 
at få en permanent 
løsning, skal det 
standardprodukt de 
bruger til SFTP-
funktionalitet udskiftes 
med et andet produkt. 

Dette er en ændring af 
basisplatformen for 
datafordeleren, og det 
må forventes at 
introduktion af et nyt 
produkt i en aftestet 
platform vil introducere 
nye fejl. Tidsmæssigt 
er der stor 
sandsynlighed for at 
disse fejl findes og skal 
rettes under 
snitfaldetest og 
integrationstest. 

Dette medfører en risiko 
i forhold til testplanen.  

Der foreligger pt. ikke 
nogen plan for 
implementering af det 
nye produkt til SFTP-
funktionaliteten. Der er 
gennemført en work-
around, som 
midlertidigt håndterer 
problemet. 

GD7 Nov. 16 Dec. 16 3 x 4 

Status   

16 
NY 

Testmiljø ’Test03’ er 
etableret til brug for 
GD1 og GD2. GD7 
vurderer, at det samlet 
set er den bedste 
løsning at testmiljøet 
også anvendes til test i 
GD5 og GD6 (option 2 
og option 1). Test i GD1 
og GD2 er afhængig af 
data og et antal 
services fra CVR og 
CPR.  

Hvis GD5 og GD6 skal 
teste i Test03 og får 
brug for at ændre deres 
datamodeller, vil der i 
en eller flere perioder 
blive lukket ned for 
GD1 og GD2s  adgang 
til at teste med CVR- 
og CPR data og 
tjenester.  

EJF og DAR kan ikke 
gennemføre test som 
planlagt. Testplanen 
udfordres.  

GD1, GD2 og GD7 har 
aftalt følgende: Hvis fx 
ny datamodel eller 
andre større ændringer 
indtræffer, som hindrer 
fortsat test i GD1 og 
GD2, flyttes option 1 og 
2 ud af Test03 og over i 
fx Test04, og en ældre 
version af data og 
services fryses på 
Test03. Der 
introduceres en tættere 
koordination mellem 
GD1/GD2 og GD7 ift. 
GD5/GD6 gennem 
opfølgning på faste 
ugentlige statusmøder. 

GD7 Nov. 16 Løb-
ende 

3 x 5 

Status   



  Side 5 af 5 

 

 

 

 

 

Løsning 

Det indstilles, at styregruppen godkender aktuel status, risikovurderingen samt de 

mitigerende handlinger.  

Procedure  

Ikke relevant. 

Kommunikation 

Ikke relevant. 

 


