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Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, 

administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige 

Digitaliseringsstrategi 2012 – 2015 

 

  

 

 

 

Bilag A – Milepælsplan for GD2 

 
  

Dette bilag indeholder milepæle fra GD2’s implementeringsplan v2.0.  Milepælene 

opdateres løbende ift. tidsfrister og indhold, så dette bilag til en hver tid afspejler GD2s 

gældende milepælsplan.  
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Dokument historie 

Version Dato Beskrivelse Initialer 

2.0 15.03.2015 Milepæle fra GD2’s implementeringsplan v2.0 udskilt i 

særskilt bilag 

THJ 

2.1 19.03.2015 Ændringer til M4 & M5 THJ 

2.2 19.05.2015 M4 ændret THJ 

2.3 11.06.2015 Udkast til ny baseline EMU 

3.0 19.06.2015 Til godkendelse i Styregruppen  THJ 

 

 

 

Milepælsplan for GD2 
 

M 1 DAR 0.9 og AWS 4.0 idriftsat 15-05-2015 

 
Registret loadet med produktionsdata og der er åbnet for  

anvendelse både internt og eksternt.  

M 2 
Stednavnes dataleveranceaftale dataleverancespecifikation  

afleveret til indgået med DAF-operatør og DAF-leverandør 

01-06-2015 

02-10-2015 

 

Dataleverancespecifikationaftale indgået med DAF-leverandør (og 

DAF-operatør) på baggrund af Datamodeller, transformationsregler, 

tjeneste-specifikationer, prøvedata mv. 
 

M 3 
DAGI dataleverancespecifikation (supplering) ændringsanmodning 

aftalt medafleveret til DAF-operatør og DAF-leverandør 

01-06-2015 

02-10-2015 

 
Ændringsanmodning om endelige DAGI 1 temaer/services medtages i 

DAF aftalt med DAF-leverandør (og DAF-operatør)   

M 4 DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør 25-08-2015 

 
Udbudsprocessen er afsluttet og valg af leverandør er godkendt af 

styregruppen for BBR  

M 5 
Referenceimplementering af DAGI (DAGI 0 prod.data og DAGI 1 

testdata) i drift 

01-08-2015 

07-09-2015 

 

DAGI idriftsat i registret. 

• Registret loadet med produktionsdata og der er åbnet for  

anvendelse både internt og eksternt. 
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DAGIs DAF-tjenester implementeret. 

• Datafordeleren loadet med produktionsdata fra 

grunddataregistret og der er åbnet for adgang til de 

tilhørende tjenester. 

 

M 6 
DAR 1.0 og AWS 5.0 Dataleverancespecifikationaftale indgået med  

afleveret til DAF-operatør og DAF-leverandør 

021-10-

2015 

 

Dataleveranceaftale indgået med DAF-leverandør på baggrund af 

Datamodeller, transformationsregler, tjenestespecifikationer, 

prøvedata mv. 
 

M 7 
DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark, GD1 og DAF klar til 

snitflade test 

01-01-2016 

01-05-2016 

 Fælles testmiljøer etableret  

 
Testmiljøer til brug for tværgående test mellem to eller flere registre 

etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren.  

 

DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0 testet internt 

• Udvikling og test gennemført internt i projektet.  

• Systemerne klargjort til snitfladetest. 
 

 
DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0’s DAF-tjenester udviklet, testet og 

godkendt af Registeransvarlige.  

M 8 
DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark og GD1 snitflader 

godkendt af GD2 

01-03-

2016- 

01-07-2016 

 

Alle snitflader mellem DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0, 

GeoDanmark og GD1 testet og godkendt af Registeransvarlige med 

”live-integrationer” 

 

M 9a Supplering af adresser til personregistrering gennemført 

01-03-2016 

01-07-2016 

M 9b Supplering af adresser til erhvervsregistrering og øvrige gennemført 

01-06-2016 

15-09-2016 

M 10 CPR og Digital flytning klar til anvendertest 

01-04-2016 

01-08-2016 

 Fælles testmiljøer etableret  
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Testmiljøer til brug for tværgående anvendertest etableret – herunder 

testmiljøer på Datafordeleren. 
 

 

CPR og Digital flytning testet internt 

• Udvikling og test gennemført internt i projektet.  

System klargjort til tværgående anvendertest. 

 

M 11 
DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark og GD1 tværgående end-

to-end test på DAF godkendt 

15-05-2016 

15-10-2016 

 
Godkendte testrapporter relation til de enkelte registre, de 

sammensatte services og delprogrammet som helhed. 
 

M 12 CVR, SKAT og DST klar til anvendertest 01-07-2016 

 Fælles testmiljøer etableret 15-10-2016 

 
Testmiljøer til brug for tværgående anvendertest etableret – herunder 

testmiljøer på Datafordeleren. 
 

 

CVR, SKAT og DST testet internt 

• Udvikling og test gennemført internt i projektet.  

Systemerne klargjort til tværgående anvendertest. 

 

M 13 DAGI, Stednavne, DAR og AWS idriftsat i testmiljø 

01-09-2016 

01-01-2017 

 

DAGI, Stednavne, DAR, AWS idriftsat i registret. 

• Registrene Stednavne, DAR/AWS loadet med produktionsdata 

og der er åbnet for anvendelse både internt og eksternt. 

• Eventuelle DAGI rettelser idriftsat i registret 

 

 

DAGI, Stednavne, DAR, AWS’s DAF-tjenester implementeret. 

• Datafordeleren loadet med produktionsdata fra 

grunddataregistrene Stednavne, DAR/AWS og der er åbnet for 

adgang til de tilhørende tjenester. 

• Eventuelle rettelser af DAGI tjenester implementeret 

 

M 14 CPR, CVR, SKAT, DST og Digital Flytteløsning anvendertest godkendt 
01-12-2016 

01-03-2017 

 Godkendte testrapporter relation til de enkelte anvendere.  

 

Godkendt testrapport i relation til delprogrammet som helhed. 

Test i adresseprogrammet på tværs af grunddatasystemer og 

anvendersystemer i GD2 gennemført med tilfredsstillende resultat. 
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M 15 
DAGI, DAR 1.0 og AWS 5.0 eventuelle rettelser idriftsat i 

produktionsmiljø 

01-01-2017 

01-04-2017 

 
Eventuelle DAGI rettelser idriftsat i registret og ændringer til DAF-

tjenester implementeret  

M 16 
CPR, CVR, SKAT, DST og Digital Flytteløsning opdateret med 

anvendelse af autoritative adresser 

01-01-2017 

01-04-2017 

 

Opdateringerne til CPR, CVR, SKAT, DST, Digital Flytteløsning idriftsat 

• Evt. dataopgradering 

• Anvendelse af adresser 

• Evt. udstilling 

 


