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Bilag 7 

 

 

 

GD2 – Opdateret delprogramdokumentation 

Problem 

Delprogrammets dokumenter skal opdateres, så de afspejler GD1 og GD2s nye 

implementeringsplaner af 17. november 2015. 

Baggrund 

Der blev i forlængelse af delprogrammets replanlægning i efteråret 2014 og den opdaterede 

delaftale for GD2 igangsat en proces med at opdatere følgende delprogramdokumentation:   

- Programstyringsdokument (PID) 

- Business case 

- Målarkitektur 

- Risikoregister
1
 

På styregruppemødet i GD2 den 19. marts 2015 blev den opdaterede BC (omkostningsarket 

v.56) og programstyringsdokumentet v1.2 godkendt. Endvidere blev det opdaterede 

risikoregister og videre proces for opdatering af målarkitektur og programstyringsdokument 

til en version 1.3 taget til efterretning. 

Løsning 

 

Programstyringsdokument: 

Programstyringsdokumentet er opdateret så det afspejler de indgåede beslutninger og 

aftaler der har været siden primo 2013. Dokumentet opdateret i to omgange i en version 1.2 

og 1.3.  

                                                      
1
 Risikoregisteret er ikke et styringsdokument, men et værktøj til løbende risikostyring. Det er et vigtigt redskab 

i delprogrammets og styregruppens styring af delprogrammet og derfor medtaget her.  
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Der forelægger nu en version 1.3, som består af en opdatering af bilag 1 ”Aktøernes ansvar 

under og efter implementeringen af delprogrammet”. Dette er sket i samarbejde med 

delprogrammets aktører, og version 1.3 har været behandlet i GD2s projektforum.  

Målarkitektur:  

Målarkitekturen er blevet opdateret og foreligger i en version 1.9 som har været behandlet i 

GD2s projektforum. Version 1.9 indeholder følgende ændringer:  

• En opdatering af de anvendte sprogbrug og begreber  

• Referencer til den reviderede delaftale 2, som ligger til grund for Adresseprogrammet 

• Tilpasning til de godkendte løsningsarkitekturer for DAGI, DS (stednavne) og DAR 

• En tættere afklaring af delprogrammets scope i forhold til den kommende 

vejreferencemodel og adressegrundlaget på Grønland samt 

• En generel opdatering i forhold til udviklingen i Grunddataprogrammet og 

delprogrammerne 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen godkender det reviderede programstyringsdokument version 

1.3 og målarkitekturen v1.9.  

 


