
   
 

 
 
 

 

Fil: TI 5.5 GD2 Implementeringsplan - Hovedplan og afhængigheder Ver 2.0.docx  

 

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) 

 

 

Disclaimer: 

Som led i testforløbene forud for Adresseprogrammets (GD2’s) implemen-

tering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere det planlag-

te implementeringsforløb. Gennemførsel af og erfaringer fra prøveimple-

menteringen kan i sagens natur føre til justeringer af de endelige tids-

punkter / varigheder for den endelige implementering af GD2 som angivet 

i denne plan. 



   
 

 
 
 

 

Fil: TI 5.5 GD2 Implementeringsplan - Hovedplan og afhængigheder Ver 2.0.docx  

 

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) 

 

 

 

 

 

Adresseprogrammet - Implementeringsplan 

Hovedplan og implementeringsafhængigheder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version: 1.01 

Status: Til godkendelse i Styregruppen 

Oprettet: 15-08-2016 

Opdateret: 04-07-2017 

 

 

 



Adresseprogrammet - Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 

 - 3 af 36 - 

 
 

 

Dokumenthistorie 

Version Dato Beskrivelse Initialer 

1.0 15.12.2016 Godkendt af styregruppen ASLEN 

1.0 12.06.2017 Godkendt version med opdateringer 
udsendt til høring  høring i GD2 

ASLEN 

1.1 26.6.2017 Enkelte opdateringer på baggrund af høring i 
GD2, præcisering af opgaver med udtræk af 
nye adressedata. 

ASLEN 

1.2 27.6.2017 Klarjort til godkendelse i TI styregruppen. 
Alle ændringer i forhold til version 1.0 
markeret 

ASLEN 

2.0 03.07.2017 Godkendt af styregruppen ASLEN 

  



Adresseprogrammet - Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 

 - 4 af 36 - 

 
 

 

Indholdsfortegnelse 

1. INDLEDNING ....................................................................................................... 6 
1.1 BAGGRUND ...............................................................................................................6 
1.2 FORMÅL OG ANVENDELSE ..............................................................................................6 

1.2.1 Formål .......................................................................................................................... 6 
1.2.2 Anvendelse .................................................................................................................. 6 

1.3 VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER ........................................................................................6 
1.3.1 Løsningens vilkår ......................................................................................................... 6 
1.3.2 Tidsmæssige vilkår ....................................................................................................... 7 
1.3.3 Forudsætninger ........................................................................................................... 7 
1.3.4 Afgrænsning ................................................................................................................. 7 

1.4 ANVENDTE FORKORTELSER ............................................................................................8 
1.5 LÆSEVEJLEDNING ........................................................................................................8 

2. SAMLET IMPLEMENTERINGSOVERBLIK .............................................................. 10 
2.1 HOVEDTIDSPLAN ....................................................................................................... 10 

2.1.1 Implementeringstider ift. de enkelte registre ........................................................... 10 
2.1.2 Planlægningskriterier ................................................................................................. 10 
2.1.3 Planoverblik ............................................................................................................... 11 
2.1.4 Implementeringsplan med aktiviteter pr. dag ........................................................... 12 

2.2 IMPLEMENTERINGSAFHÆNGIGHEDER ............................................................................. 13 
2.2.1 Overblik...................................................................................................................... 13 

2.3 IMPLEMENTERING AF GD1 REGISTRE .............................................................................. 13 
2.3.1 Implementering af Matriklen – Samlet Fast Ejendom (SFE) ...................................... 13 
2.3.2 Implementering af Matriklen – Bygning På Fremmed Grund (BPFG) ....................... 14 
2.3.3 Implementering af Matriklen – Ejerlejlighed ............................................................. 14 
2.3.4 Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregistret ................................................. 14 
2.3.5 Implementering af Ejerfortegnelsen ......................................................................... 15 
2.3.6 Implementering af BBR 2.0 ........................................................................................ 15 

2.4 IMPLEMENTERING AF GD2 REGISTRE .............................................................................. 15 
2.4.1 Implementering af DAGI ............................................................................................ 15 
2.4.2 Implementering af DAR 1.0 ....................................................................................... 15 
2.4.3 Paralleldrift hos CPR ift. adresser og administrative inddelinger .............................. 16 

2.5 ØVRIGE IMPLEMENTERINGS FORUDSÆTNINGER ................................................................ 16 
2.6 IMPLEMENTERINGENS ”LUKKEVINDUER” ......................................................................... 16 

2.6.1 Overblik...................................................................................................................... 16 
2.6.2 Lukkevindue #1 – Registrering af SFE og adresser .................................................... 17 
2.6.3 Lukkevindue #2 – Registrering af BPFG ..................................................................... 17 
2.6.4 Lukkevindue #3 – Registrering af Ejerlejligheder ...................................................... 17 
2.6.5 Lukkevindue #4 – Registrering af ejendomsbeliggenhed .......................................... 18 
2.6.6 Lukkevindue #5 – Registrering af ejere ..................................................................... 18 
2.6.7 Lukkevindue #6 – Registrering af bygninger og boliger ............................................ 18 
2.6.8 Lukkevindue #7 – Implementering af DAR 1.0 .......................................................... 18 

3. IMPLEMENTERING AF ADRESSEDATA ................................................................ 19 
3.1 SAMLET OVERBLIK ..................................................................................................... 19 
3.2 IMPLEMENTERING AF DAGI ......................................................................................... 20 

3.2.1 Overblik...................................................................................................................... 20 
3.2.2 Tidsforbrug ................................................................................................................ 21 



Adresseprogrammet - Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 

 - 5 af 36 - 

 
 

 

3.2.3 Hovedaktiviteter ........................................................................................................ 21 
3.3 IMPLEMENTERING AF DAR 1.0 ..................................................................................... 22 

3.3.1 Overblik...................................................................................................................... 22 
3.3.2 Tidsforbrug ................................................................................................................ 23 
3.3.3 Hovedaktiviteter ........................................................................................................ 24 
3.3.4 Lukkevindue ............................................................................................................... 26 

3.4 PRODUKTION AF NYE ADRESSEDATA ............................................................................... 26 
3.4.1 Overblik...................................................................................................................... 26 
3.4.2 Tidsforbrug ................................................................................................................ 27 
3.4.3 Hovedaktiviteter ........................................................................................................ 29 

3.5 CPR ....................................................................................................................... 31 
3.5.1 Overblik...................................................................................................................... 31 
3.5.2 Tidsforbrug ................................................................................................................ 31 
3.5.3 Hovedaktiviteter ........................................................................................................ 32 

4. IMPLEMENTERING PÅ DATAFORDELEREN ......................................................... 33 
4.1 INDLEDNING ............................................................................................................ 33 
4.2 IMPLEMENTERING AF REGISTRE ..................................................................................... 33 

4.2.1 Udstillingsmodel og konfigurering af tjenester ......................................................... 33 
4.2.2 Load af registerdata ................................................................................................... 33 

4.3 KVALITETSSIKRING ..................................................................................................... 34 
4.3.1 Overblik...................................................................................................................... 34 
4.3.2 Registerdata – Initialload (1) ..................................................................................... 34 
4.3.3 Tjenester (2)............................................................................................................... 35 
4.3.4 Opdateringer efter idriftsættelse (3) ......................................................................... 35 
4.3.5 Egne hændelser (4) .................................................................................................... 35 
4.3.6 Andre registres anvendelse af hændelser (5)............................................................ 36 

 



Adresseprogrammet - Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 

 - 6 af 36 - 

 
 

 

1. Indledning 

1.1 Baggrund 
Der er tidligere udarbejdet implementeringsplaner for både GD1 og GD2 – senest opdateret i 
november 2014. Disse planer har haft deres hovedfokus på udviklingen af de enkelte register-
løsninger – herunder de afhængigheder, der er mellem de enkelte registre. 

Derudover er der i oktober 2016 udarbejdet en fælles testplan for GD1, GD2 og GD7, som har 
hovedfokus på verificering af, at de enkelte registerløsninger - i forhold til de fælles leverancer 
og sammenhænge - fungerer som ønsket. Fokus er her på de test og kvalitetssikringsaktivite-
ter, der skal udføres inden implementeringen af de enkelte registre. 

Men der har ikke tidligere været arbejdet med en samlet planlægning og dokumentation af 
selve implementeringen med en beskrivelse af de konkrete sammenhænge mellem de forskel-
lige implementeringsaktiviteter.  

Implementeringsplanerne skal suppleres af prøveimplementeringsplaner, der bl.a. skal kvalifi-
cere og verificere de tidsmæssige skøn, der ligger til grund for planen 

1.2 Formål og anvendelse 

1.2.1 Formål 

Implementeringsplanen etablerer grundlaget for, at der hurtigst muligt kan ske en koordineret 
idriftsættelse af grunddataregistrene i Adresseprogrammet (GD2) samordnet med planerne for 
Ejendomsdataprogrammet (GD1) og den fællesoffentlige Datafordeler (GD7).  

Planen prioriterer de tværgående afhængigheder, hvorfor der er mindre fokus på detaljer, som 
alene har forretningsmæssig betydning for den enkelte aftalepart.  

1.2.2 Anvendelse 

Den fælles implementeringsplan konkretiserer programmets aftaler og danner grundlaget for 
styring og planlægning af adresseprogrammets implementering – herunder koordinering af 
implementeringsaftaler mellem delprogrammets parter. Planen er det centrale styringsgrund-
lag for GD2 og delprogrammets relationer til andre involverede delprogrammer. 

Planen supplerer den arbejdsplanlægning, som er nødvendig for aftaleparternes styring af 
egne projekter. Den fælles implementeringsplan skal sikre og dokumentere, at aftaleparternes 
implementeringsplaner er koordineret indbyrdes.  

1.3 Vilkår og forudsætninger 

1.3.1 Løsningens vilkår 

Registerprojekterne i Adresseprogrammet er sammen med projekter i Ejendomsdatapro-
grammet kernen i den fremadrettede systemunderstøttelse af adressedata og ejendomsdata. 
GD2 skal etablere et registersamarbejde mellem disse registre, som sikrer, at offentlige og 
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private anvendere af adressedata fremover via Datafordeleren kan tilgå̊ oplysninger fra de 
samarbejdende grunddataregistre. 1 

Grunddataregistrene er derfor underlagt et krav fra Grunddataprogrammet om, at registrenes 
grunddata skal udstilles via den fællesoffentlige Datafordeler.  

Overgangen til samarbejdende grunddataregistre betyder, at den forretningsmæssige styring 
fremover skal håndteres via ajourføringsservices imellem grunddataregistrene hhv. ved udstil-
ling af services og hændelsesbeskeder på Datafordeleren.  

Den implementerede løsning skal sikre grundlaget for en paralleldrift mellem den nuværende 
løsning ifb. CPR-Vej og de nye grunddataregistre. 

1.3.2 Tidsmæssige vilkår 

Idriftsættelsen af de forskellige registerløsninger i GD1 og GD2 skal implementeres i flere step. 
Den samlede løsning er både forretningsmæssigt og teknisk for stor og kompleks til at blive 
implementeret som et samlet ”Big Bang”. 

Der vil under implementeringen i forskellige sammenhænge være behov for at etablere et 
”lukkevindue”, hvor et registers data ikke må opdateres, fordi de er under overflytning til en ny 
registerløsning eller fordi registeret er ved at blive opdateret til en ny version/løsning.  
Disse lukkevinduer skal have den mindst mulige kalenderudstrækning således, at der ikke luk-
kes unødigt længe for opdatering af registerdata. 

1.3.3 Forudsætninger 

Det er en forudsætning, at alle test- og kvalitetssikringsaktiviteter i henhold til den fælles test-
plan er gennemført med tilstrækkelig kvalitet. Gennemførelsen skal være godkendt på styre-
gruppeniveau.  

Det er styregrupperne der på baggrund heraf beslutter igangsætning af implementeringen. 
Dette er ikke op til det enkelte register. 

De givne estimater er baseret på nuværende viden om løsningens design, herunder integration 
med andre systemer. Hvis dette design ændres, skal estimaterne genbesøges.  

Estimaterne vil blive justeret, når resultatet af de projektspecifikke installationsprøver og de 
programsatte prøveimplementeringer i 3. kvartal 2017 er gennemført. 

1.3.4 Afgrænsning 

Planen beskriver implementeringens aktiviteter, herunder hvilke data der skal udtrækkes hhv. 
loades i de enkelte registre.  

Planen forholder sig ikke til de konkrete dataformater, der skal anvendes ifb. de enkelte ud-
træk. Dette aftales direkte mellem de enkelte parter. Den part der skal modtage det enkelte 
udtræk har initiativpligten til, at disse aftaler etableres. 

                                                           
1
 Danske Stednavne (DS) indgår ikke i implementeringsplanen, da der ikke er afhængigheder mellem DS 

og de øvrige registre i Adresseprogrammet og Ejendomsdataprogrammet. DS forventes implementeret i 
løbet af 2017. 
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Når implementering skal afvikles, vil der være behov for en detaljeret drejebog med detaljere-
de driftsinstrukser, aftaler med brugere omkring godkendelser undervejs etc. Grundlaget her-
for etableres ifb. prøveimplementeringen i 3. kvartal 2017. 

1.4 Anvendte forkortelser 

Forkortelse Betydning 

BBR Bygnings- og boligregistret 

BFE Bestemt Fast Ejendom 

BPFG Ejendomstypen ”Bygning På Fremmed Grund” 

CPR Det centrale personregister 

CVR Det centrale virksomhedsregister 

DAGI Danmarks administrative geografiske inddelinger 

DAF Datafordeleren 

DAR Danmarks adresseregister 

DAT Afdeling i SDFE med ansvar for Geodatabank, hændelsesdetektering og 
Transportbånd til Datafordeleren. 

DS Danske Stednavne 

EBR Ejendomsbeliggenhedsregistret 

EJF Ejerfortegnelsen 

E&E Ejendomsskat og Ejendomsbidrag 

GD1 Delprogram 1 – Ejendomsdataprogrammet 

GD2 Delprogram 2 – Adresseprogrammet 

GD7 Delprogram 7 – Datafordelerprogrammet 

GDB Geodatabanken 

MU Matriklens udvidelse 

SFE Ejendomstypen ”Samlet Fast Ejendom” 

1.5 Læsevejledning 
Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler:  

 Kapitel 2 – Samlet implementeringsoverblik  
I dette kapitel beskrives hovedtidsplanen for implementering af GD1 og GD2.  
Kapitlet er et fælles kapitel i implementeringsplanerne for hhv. GD1 og GD2.  
Det anvendes til at give et fælles overblik over den samlede implementering inkl. illu-
stration af afhængigheder mellem de forskellige implementeringsaktiviteter. 
Målgruppen er derfor både GD1 og GD2. 

 Kapitel 3 – Implementering af Adressedata  
I kapitlet beskrives implementeringen af grunddataregistre under Adresseprogrammet 
mere detaljeret i forhold til kapitel 2 inkl. nødvendige kontrol- og kvalitetssikringsakti-
viteter under selve implementeringen. I kapitel 3.1 gives et samlet overblik over GD2 
implementeringen. Implementeringen af de enkelte grunddataregistre beskrives deref-
ter mere detaljeret i kapitel 3.2 til 3.5. 

 Kapitel 4 – Implementering på Datafordeleren  
I dette kapitel beskrives hvordan de forskellige registre under Adresseprogrammet im-
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plementeres i Datafordelerens produktionsmiljø.  
Beskrivelsen omfatter et overblik over aktiviteter i relation til test af connectivity ift. 
produktionsmiljøer, opsætning af hændelsesabonnement samt en kvalitetssikring af de 
udstillede tjenester i produktionsmiljøet 

I relation til planer og aktiviteter anvendes generiske datoer og ikke konkrete datoer. Konkrete 
datoer tilføres først planen, når en prøveimplementering mv. har skabt rimelig sikkerhed i rela-
tion til fastlæggelse af disse. 

I diagrammerne i planen er anvendt tre typer aktivitetssymboler: 

 

Beskriver en systemaktivitet som fx udtræk af data eller implemente-
ring af er register på Datafordeleren. Aktiviteten vil normalt indeholde 
kvalitetssikringsaktiviteter. 

 

Aktiviteten beskriver en manuel aktivitet som fx at kommunerne skal 
færdigbehandle modtagne tinglysningsmeddelelser. 

 

Aktiviteten beskriver en åbn eller luk aktivitet som fx at der lukkes for 
opdateringer i et register. 

 

Beskriver en styregruppeaktivitet hvor en implementering godkendes 
eller afvises.  

 

Beskriver at der skal tages en backup inden en aktivitet udføres, såle-
des at det er muligt at lave en tilbagerulning eller genskabelse af den-
ne tidligere tilstand, såfremt implementeringen fejler. 
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2. Samlet implementeringsoverblik 

2.1 Hovedtidsplan 

2.1.1 Implementeringstider ift. de enkelte registre 

I forhold til de enkelte grunddataregistre er der estimeret nedenstående tider i relation til im-
plementeringen. Tider er omregnet i hele dage. 

Registre Kalendertid Lukkevindue Bemærkninger 

Matriklen (SFE) 3 dage 3 dage  

Matriklen (BPFG) 3,5 dage 3,5 dage  

Matriklen (Ejerlejlighed) 5,5 dage 5,5 dage Inkl. brugeropgaver 

Ejendomsbeliggenhedsregister 3,5 dage 3,5 dage  

Ejerfortegnelsen 12,5 dage 12,5 dage Inkl. bruger opgaver 

BBR 7 dage 7 dage  

DAGI 14 dage -  

DAR 13 dage 13 dage Inkl. produktion af nye 
adressedata og konverte-
ring 

2.1.2 Planlægningskriterier 

I sammensætningen af implementeringsplanen er nedenstående hovedkriterier anvendt: 

 Planen er optimeret til kortest mulige kalendertid under hensyntagen til, at den både 
skal være robust og sikre kvaliteten i de implementerede løsninger. 

 Planen er optimeret til at indeholde kortest mulige ”lukkevinduer”, hvor der skal luk-
kes for matrikulære registreringer, oprettelse af nye adresser etc. 

 Som udgangspunkt er det forudsat, at der under selve implementeringen arbejdes 
med en 7-dages uge. Undtagelsen herfra er de aktiviteter, der skal udføres af brugere - 
fx kommunale brugere, som skal foretage en afsluttende brugertest eller som skal ud-
føre manuelle opgaver i et register inden et udtræk kan igangsættes. 

 Efter hver implementering er der indregnet 5 arbejdsdage til opfølgning på, at imple-
menteringen fungerer som ønsket i relation til udstilling af data, services og hændelser 
på Datafordeleren. Derudover kan registerprojektet have egne opfølgningsaktiviteter i 
relation til selve registret. Disse er ikke medtaget i planen.  

 Ved placeringen af de enkelte implementeringer er der anvendt estimater fra ovenstå-
ende tabel, som er baseret på registrenes nuværende viden. Estimaterne kan blive ju-
steret, når resultatet af de projektspecifikke installationsprøver og de programsatte 
prøveimplementeringer er gennemført. 

 Planen er udarbejdet med en kalenderplacering 1. halvår 2018 svarende til den nuvæ-
rende hovedtidsplan. Skulle implementeringen blive ændret ift. dette, vil der være be-
hov for en justering til den konkrete kalender ift. ”Frozen zone”, helligdage og dage 
med brugervendte aktiviteter.  



Adresseprogrammet - Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 

 - 11 af 36 - 

 
 

 

2.1.3 Planoverblik 

Nedenstående figur illustrerer det tidsmæssige forløb i relation til implementering af grundda-
taregistre i GD1 og GD2. Som det fremgår, er den samlede implementering estimeret til at 
starte i januar og være afsluttet primo maj – bortset fra, at implementeringen i CPR, i relation 
til skift til anvendelse af DAR som adressegrundlag ift. personregistrering, sker på et senere 
tidspunkt (formentlig ca. 3 måneder efter implementeringen af DAR). 

I forlængelse af de enkelte implementeringer er der indlagt 5 arbejdsdage (markeret med 
grønt i figuren) til opfølgning på idriftsættelsen. 

 

 

Figur 1 – Hovedtidsplan - overblik. 

Implementeringen i GD1 kan tidligst starte 1. februar 2018 pga. ”Frozen Zone” omkring ESR.  

Rækkefølgen i implementering af GD1 registre er bestemt af:  

 Implementering af BPFG kræver, at der findes en SFE, hvorpå denne kan placeres. 

 Implementering af Ejerlejligheder kræver, at disse kan tilknyttes en hovedejendom – 
enten i form af en SFE eller en BPFG. 

 Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregistret forudsætter, at alle ejendomme er 
oprettet i Den udvidede Matrikel identificeret ved et BFE-nummer. Derudover forud-
sætter EBR, at DAR 1.0 er idriftsat. 

 Implementering af Ejerfortegnelsen forudsætter, at alle ejendomme er oprettet i Den 
udvidede Matrikel identificeret ved et BFE-nummer, at der er etableret beliggenheds-
adresser i EBR samt at DAR 1.0 er idriftsat. 

 Implementering af BBR 2.0 forudsætter, at de øvrige GD1 registre og DAR 1.0 er idrift-
sat. 

Rækkefølgen i implementering af GD2 registre er bestemt af:  

 Implementering af DAGI har ikke bindinger til, at andre GD1 eller GD2 registre skal væ-
re idriftsat. Man kan derfor overveje at implementere DAGI i god tid inden de øvrige 
registre. 
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 Implementering af DAR 1.0 forudsætter, at DAGI samt Den udvidede Matrikel ift. SFE 
er idriftsat. 

I næste afsnit er implementeringsplanen detaljeret ift. indplacering på de enkelte ugedage ifb. 
implementeringen af de enkelte registre.  

2.1.4 Implementeringsplan med aktiviteter pr. dag 

I figurerne nedenfor er anvendt følgende grafik: 

 Implementering af et GD1 register 

 Implementering af et GD2 register 

 Opfølgende kvalitetssikring efter implementering 

 Implementeringsperiode med brugeraktiviteter 

 

 

Figur 2 – Hovedtidsplan – Implementering af Matriklen og Adresseprogrammet. 

Implementering af Ejerlejligheder i Den udvidede Matrikel starter i planen samtidig med op-
følgningsaktiviteter ift. implementeringen af BPFG. Årsagen hertil er, at de første tre dage af 
implementeringen af Ejerlejligheder udelukkende er manuelle opgaver hos Tinglysningsretten. 
 

 

Figur 3 – Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregister, Ejerfortegnelse og BBR 2.0. 
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Implementering af Ejerfortegnelsen starter i planen samtidig med opfølgningsaktiviteter ift. 
implementeringen af Ejendomsbeliggenhedsregister. Årsagen hertil er, at de første fem dage 
af implementeringen af Ejerfortegnelsen udelukkende er manuelle opgaver hos kommunerne 
ift. færdigbehandling af tinglysningsmeddelelser i ESR. 
 

2.2 Implementeringsafhængigheder 

2.2.1 Overblik 

Nedenstående figur illustrerer implementeringsafhængigheder mellem de enkelte grunddata-
registre i GD1 og GD2. 

 

 

Figur 4 – Implementeringsafhængigheder i GD1 og GD2. 

De enkelte aktiviteter i ovenstående illustration er beskrevet i hovedtræk i de efterfølgende 
afsnit. En mere uddybende beskrivelse af implementeringen af de enkelte GD2 registre med 
dertil hørende aktiviteter, afhængigheder, brugeraktiviteter mv. findes i kapitel 3. 

Formålet her er at give et fælles overblik på tværs af GD1 og GD2 – derfor er beskrivelsen i 
dette kapitel uden uddybende detaljer. 

2.3 Implementering af GD1 registre 

2.3.1 Implementering af Matriklen – Samlet Fast Ejendom (SFE) 

Matriklen har i forvejen registreret SFE med tilhørende jordstykker mv. 

Implementeringen her består i to hovedaktiviteter: 

 Synkronisering med ESR i relation til de tildelte BFE-numre til SFE - herunder opdate-
ring af ESR til anvendelse af Datafordeleren for de matrikeloplysninger, der ikke kom-
mer i det daglige filudtræk mellem Den udvidede Matrikel og ESR 

 Etablering af Matriklen (SFE) på Datafordeleren 

Tinglysningen er tidligere blevet synkroniseret med Matriklen gennem datavask-aktiviteter, 
hvorfor der ikke er nogen ekstra aktiviteter her ifm. implementeringen. 
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2.3.2 Implementering af Matriklen – Bygning På Fremmed Grund (BPFG) 

BPFG etableres i Matriklen ud fra gældende registreringer i ESR.  

Implementeringen her består i fire hovedaktiviteter: 

 Udtræk af BPFG fra ESR 

 Indlæsning af disse BPFG i Matriklen inkl. tildeling af BFE-numre 

 Udtræk og synkronisering af tildelte BFE-numre med ESR - herunder opdatering af ESR 
til anvendelse af Datafordeleren 

 Etablering af Matriklen (BPFG) på Datafordeleren 

BPFG synkroniseres ikke med Tinglysningen ifm. implementeringen. Dette gøres i stedet efter-
følgende ifm. tinglysning af rettigheder over BPFG. 

Implementering af BPFG kræver, at der findes en SFE, hvorpå denne kan placeres. 

2.3.3 Implementering af Matriklen – Ejerlejlighed 

Tinglysningen er i dag master for registrering af ejerlejligheder. Med denne implementering 
overføres dette ansvar til GST, som etablerer ejerlejligheder i Matriklen ud fra Tinglysningens 
gældende registreringer. 

Implementeringen her består i fem hovedaktiviteter: 

 Udtræk af Ejerlejligheder fra Tingbogen 

 Indlæsning af disse Ejerlejligheder i Matriklen inkl. tildeling af BFE-numre 

 Udtræk og synkronisering af tildelte BFE-numre med Tingbogen 

 Udtræk og synkronisering af Ejerlejligheder inkl. tildelte BFE-numre med ESR – herun-
der opdatering af ESR til anvendelse af Datafordeleren 

 Etablering af Matriklen (Ejerlejligheder) på Datafordeleren 

Når Ejerlejligheder udtrækkes fra Tingbogen, lukkes der for registrering af nye Ejerlejligheder i 
Tingbogen, hvorefter der åbnes for tilsvarende funktionalitet i Matriklen. Endelig registrering i 
Matriklen åbnes der først for, Når Matriklen (Ejerlejligheder) er etableret på Datafordeleren og 
de dertil hørende BFE-numre mv. er synkroniseret med både Tingbogen og ESR. 

Implementering af Ejerlejligheder kræver, at disse kan tilknyttes en hovedejendom – enten i 
form af en SFE eller en BPFG. 

2.3.4 Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregistret 

Registret etableres på baggrund af et udtræk af ejendomme og adresser fra ESR. 

Implementeringen her består i seks hovedaktiviteter: 

 Udtræk af gældende adresser fra DAR 1.0 

 Tilføjelse af adresse UUID til adresser i ESR på baggrund af dette udtræk 

 Udtræk af ejendomme og adresser fra ESR 

 Etablering af Ejendomsbeliggenhedsregister på baggrund af dette udtræk 

 Etablering af Ejendomsbeliggenhedsregister på Datafordeleren 

 Kontrol af ESR i relation til de oprettede beliggenhedsadresser på DAF EBR 

Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregistret forudsætter, at alle ejendomme er oprettet 
i Den udvidede Matrikel identificeret ved et BFE-nummer. Derudover forudsætter EBR at DAR 
1.0 er idriftsat. 
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2.3.5 Implementering af Ejerfortegnelsen 

Ejerfortegnelsen etableres på baggrund af registreringer af ejere og administratorer i ESR. 

Implementeringen her består i tre hovedaktiviteter: 

 Udtræk af ejere og administratorer fra ESR – både gældende ejere og historiske ejere – 
samt tilretning af ESR til anvendelse af Ejerfortegnelsen via Datafordeleren 

 Indlæsning af disse ejer- og administratoroplysninger i Ejerfortegnelsen 

 Etablering af Ejerfortegnelsen på Datafordeleren 

Implementering af Ejerfortegnelsen forudsætter, at alle ejendomme er oprettet i Den udvide-
de Matrikel identificeret ved et BFE-nummer, at der er etableret beliggenhedsadresser i EBR 
samt at DAR 1.0 er idriftsat. 

2.3.6 Implementering af BBR 2.0 

BBR 2.0 etableres med udgangspunkt i eksisterende produktionssystem – BBR 1.8. 

Implementeringen her består i seks hovedaktiviteter: 

 Udtræk af hele BBR 1.8 

 Udtræk fra DAR (adresser til ejendomme) 

 Udtræk af Jordstykker fra Den udvidede MatrikelUdtræk af krydsreferencetabel fra 
ESR 

 Etablering af BBR 2.0 på baggrund af de tre udtræk 

 Etablering af BBR 2.0 på Datafordeleren 

Inden igangsættelse af denne implementering er der behov for, at der gennemføres datavask 
af visse ejerlejligheder fx to ejerlejligheder, som BBR har sammenlagt iht. byggeloven uden de 
to ejendomme ejendomsretligt er sammenlagt i Tingbogen.  

Implementering af BBR 2.0 forudsætter, at de øvrige GD1 registre og DAR 1.0 er idriftsat. 

2.4 Implementering af GD2 registre 

2.4.1 Implementering af DAGI 

Implementeringen af DAGI omfatter 15 administrative inddelinger.  

For inddelingerne ”Supplerende bynavn” og ”Afstemningsområder” skal der foretages en etab-
lering i DAGI ud fra informationerne i CPR Vejregisteret. Herudover etableres Menighedsråds-
afstemningsområder i DAGI med udgangspunkt i geografien fra sogneinddelingerne.  

Dataetableringen består af hovedaktiviteterne: 

 Udtræk af de to administrative inddelinger fra CPR-Vej 

 Generering af geometrifiler på baggrund af dette udtræk 

 Etablering af de to administrative inddelinger i DAGI på baggrund af disse geometri fi-
ler.  

 Etablering af Menighedsrådsafstemningsområder i DAGI. 

 Etablering af DAGI med de nye administrative inddelinger på Datafordeleren 

2.4.2 Implementering af DAR 1.0 

DAR 1.0 etableres ud fra DAR 0.9 med supplering af nye adressedata samt en række informati-
oner fra forskellige kilderegistre, hvor sammenhænge til 6 administrative inddelinger i DAGI er 
helt central. 
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DAR 1.0 etableres med udgangspunkt i eksisterende produktionssystem – DAR 0.9. 

Implementeringen her består i ni hovedaktiviteter: 

 Udtræk af hele DAR 0.9 

 Udtræk af brugertabel fra BBR 1.8 

 Udtræk fra CPR-Vej (Vejkodenummerrulle og Gadepostnummertilhør) 

 Udtræk fra GeoDanmark (Vejmidte og Bygning) 

 Udtræk fra Den udvidede Matrikel (Jordstykker) 

 Udtræk fra DAGI (Postnumre, Supplerende bynavne, Sogne, Kommuner, Afstemnings-
områder, Menighedsafstemningsområder) 

 Udtræk af nye adressedata (vejnavne mv.) 

 Etablering af DAR 1.0 ud fra disse udtræk 

 Etablering af DAR 1.0 på Datafordeleren 

Implementering af DAR 1.0 forudsætter, at DAGI samt Den udvidede Matrikel ift. SFE er idrift-
sat. 

2.4.3 Paralleldrift hos CPR ift. adresser og administrative inddelinger 

CPR afvikler en paralleldriftsperiode, idet CPR har behov for en periode til at teste konvertering 
i produktion – dvs. imens DAGI og DAR 1.0 er i drift.  

I denne periode vedligeholdes CPR-Vej manuelt med henblik på at sikre konsistens ift. DAR og 
DAGI. 

2.5 Øvrige implementerings forudsætninger 
Inden implementeringen af de forskellige grunddataregistre i GD1 og GD2 forudsættes følgen-
de registre etableret på Datafordeleren: 

 CPR (Person stamoplysninger) 

 CVR (Stamoplysninger om virksomheder og produktionsenheder) 

 GeoDanmark 

 DAGI (administrative inddelinger: ”Kommuneinddeling”, ”Postnummerinddeling” og 
”Sogneinddeling”) 

Implementeringen på Datafordeleren af de enkelte registre er planlagt til at foregå efter føl-
gende rammer: 

 Til overførsel fra register til Datafordeler – enten direkte via SOA-porten eller via 
Geodatabanken og Transportbåndet – afsættes 1 dag. 

 Fra modtagelse af data på Datafordeleren til disse er implementeret i produktionsmil-
jøet afsættes 1-2 dage – afhængig af datamængder/registrets størrelse. 

 Efter implementering afsættes for alle registre 1 dag til kvalitetssikring af, at data er 
overført korrekt og af at tjenester fungerer korrekt ift. det overførte datagrundlag. 

 I prøveimplementeringsplanerne skal der foretages en grundig planlægning af disse 
forløb, herunder en verificering af de angivne tidsfrister. 

2.6 Implementeringens ”lukkevinduer” 

2.6.1 Overblik 

Der er ifm. implementeringen identificeret 6 ”lukkevinduer”.  
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Her er der en sammenhæng mellem ”Lukkevindue #1” og ”Lukkevindue #7”. DAR 1.0 kræver, 
at Den udvidede Matrikel er idriftsat med alle SFE-data inden konvertering og implementering 
igangsættes. Starten af ”Lukkevindue #7” med udtræk fra DAR 0.9 samt ”Produktion af nye 
adressedata” kan godt gennemføres inden Den udvidede Matrikel er idriftsat med SFE-data. 
Men konvertering til og idriftsættelse af DAR 1.0 kræver, at Den udvidede Matrikel inden da er 
idriftsat med alle SFE-data. 

 

Figur 5 – Implementeringens lukkevinduer. 

2.6.2 Lukkevindue #1 – Registrering af SFE og adresser 

I dette lukkevindue stopper Matriklen med endelig registrering af SFE. Matriklen kan godt fort-
sætte med den almindelige sagsbehandling, men kan ikke godkende sager. Der kan først åbnes 
op herfor igen, når Matriklen er etableret på Datafordeleren og ESR er klar til at modtage 
hændelser mv. derfra. 

Lukkevinduet starter ift. Matriklen lige inden Matriklen udtrækker alle SFE til brug for ESR. 

Ift. ESR starter lukkevinduet lige inden indlæsning af Matriklens SFE-udtræk i ESR påbegyndes. 

2.6.3 Lukkevindue #2 – Registrering af BPFG 

I dette lukkevindue stopper kommunen med at oprette BPFG i ESR. De samles til ”bunke” i 
kommunen indtil lukkevinduet åbnes igen. 

ESR lukker fra det øjeblik ESR’s udtræk af BPFG til Matriklen igangsættes. 

Der åbnes for oprettelse af nye BPFG via Matriklen, når BPFG er indlæst i Matriklen, samt når 
Matriklens BPFG er etableret og godkendt på Datafordeleren. Der kan først åbnes for endelig 
registrering, når ESR er klar til at modtage hændelser mv. i relation til BPFG fra Datafordeleren. 

2.6.4 Lukkevindue #3 – Registrering af Ejerlejligheder 

Når implementeringen starter, lukker Tingbogen for modtagelse af anmeldelser af Ejerlejlighe-
der, og samtidig åbner Matriklen for modtagelse af samme.   

Der åbnes først for endelig registrering af Ejerlejligheder, når Ejerlejligheder er etableret i Ma-
triklen og udstillet på Datafordeleren, og de tilhørende BFE-numre er synkroniseret med Ting-
lysningen og ESR. 
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2.6.5 Lukkevindue #4 – Registrering af ejendomsbeliggenhed 

I dette lukkevindue stopper ESR med opdatering af beliggenhedsadresser til ejendomme i den 
periode, hvor Ejendomsbeliggenhedsregistret etableres. 

Der åbnes igen når Ejendomsbeliggenhedsregistret er etableret på Datafordeleren. 

2.6.6 Lukkevindue #5 – Registrering af ejere 

I dette lukkevindue må ejere og administratorer ikke opdateres i ESR. Dette gælder både opda-
teringer fra Tingbogen og opdateringer via ESR brugerfladen. 

Tingbogen stopper med at sende tinglysningsmeddelelser til ESR og holder disse tilbage til en 
senere fremsendelse til Ejerfortegnelsen. 

Lukkevinduet åbner igen, når udtræk fra ESR er indlæst og godkendt i Ejerfortegnelsen, Ejer-
fortegnelsen er etableret på Datafordeleren, og ESR er klar til at modtage hændelser mv. i 
relation til ejerskifter fra Datafordeleren. 

Tilbageholdte ejerskifter fra Tingbogen fremsendes til Ejerfortegnelsen, som overtager ansva-
ret for registrering af ejere og administratorer, når dette lukkevindue åbner. 

2.6.7 Lukkevindue #6 – Registrering af bygninger og boliger 

I dette lukkevindue stopper BBR med alle former for opdateringer. 
Lukkevinduet starter, når udtræk af BBR 1.8 foretages, og åbnes igen når BBR 2.0 er etableret 
som grunddataregister. 

2.6.8 Lukkevindue #7 – Implementering af DAR 1.0 

Ifm. etableringen af DAR 1.0 vil der være lukket for oprettelse af nye adresser mv. i en periode 
fra data fra DAR 0.9 udtrækkes frem til DAR 1.0 er idriftsat.  

Ændringer til adresser samles ”til bunke” i kommunen i lukkevinduet. 
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3. Implementering af Adressedata 

3.1 Samlet overblik 
Implementeringen gennemføres i 3 hovedstep – DAGI, DAR inkl. produktion af nye adressedata 
og CPR-Vej – som illustreret nedenfor.  

På figuren er markeret 4 områder med en rød stiplet ring: 

 Implementering af DAGI (aktiviteter A1.x) 

 Implementering af DAR 1.0 (aktiviteter A2.x) 

 Produktion af nye adressedata (aktiviteter A3.x), som er en delaktivitet under ”Imple-

mentering af DAR 1.0” 

 Paralleldrift hos CPR (aktiviteter A4.x) 

Hvert af disse fire områder uddybes med de mere detaljerede aktiviteter efterfølgende. 

 

 

Figur 6 – Hovedaktiviteter i implementering af Adressedata. 

Etableringen af nye data i DAGI omfatter: ”Supplerende bynavn”, ”Afstemningsområde” og 
”Menighedsafstemningsområde”.  

Dataetableringen består i udtræk af de administrative inddelinger fra CPR-Vej, generering af 
geometrifiler på baggrund heraf, etablering af de administrative inddelinger i DAGI på bag-
grund af disse geometri filer samt etablering af DAGI med de tre nye administrative inddelinger 
på Datafordeleren. 

DAR 1.0 etableres med udgangspunkt i eksisterende produktionssystem – DAR 0.9. - med sup-
plering af en produktion af nye adressedata samt informationer fra forskellige andre kilderegi-
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stre (BBR, DAGI, CPR-Vej, GeoDanmark og Matriklen). Implementeringen af DAGI og GeoDan-
mark på Datafordeleren skal være gennemført inden DAR 1.0 kan implementeres. 

Et væsentligt element i DAR 1.0 implementeringen er et udtræk med en produktion af en ræk-
ke nye adressedata, som i dag ikke findes direkte tilgængelige for DAR i andre registre.  
Denne produktion af nye adressedata anvender udtræk fra DAR 0.9 og CPR-Vej, som skal be-
nytte præcist samme udtrækstidspunkt som udtrækket til DAR 1.0. Derfor har produktionsti-
den ift. disse nye adressedata stor betydning for den samlede implementering af DAR 1.0, og 
dermed for den kalenderperiode, der skal afsættes til lukkevindue 7. 

Når DAGI og DAR er idriftsat starter CPR en teknisk paralleldriftsperiode, hvor der etableres en 
kopi af CPR-Vej baseret på opdateringerne i DAGI og DAR. Denne kopi sammenlignes i perio-
den stikprøvevis med indholdet i CPR-Vej og personregistreringen.  

Når paralleldriftsperioden har verificeret, at der er den rette sammenhæng mellem DAGI/DAR 
data og de tilsvarende data i CPR, igangsættes implementering af personregistrering i CPR ba-
seret på DAGI og DAR. 
 

3.2 Implementering af DAGI 

3.2.1 Overblik 

 

Figur 7 – Etablering af nye administrative inddelinger i DAGI. 

Implementeringen af DAGI omfatter 15 inddelinger.  

For inddelingerne ”Supplerende bynavn” og ”Afstemningsområder” skal der foretages en etab-
lering i DAGI ud fra informationerne i CPR Vejregisteret. Herudover etableres Menighedsråds-
afstemningsområder i DAGI med udgangspunkt i geografien fra sogneinddelingerne.  

Dataetableringen består i udtræk af administrative inddelinger fra CPR-Vej, generering af geo-
metrifiler på baggrund heraf, etablering af de tre administrative inddelinger i DAGI på bag-
grund af geometri filer. De nye administrative inddelinger etableres som en del af DAGI-
registeret på Datafordeleren. 

Styregruppen godkender implementering af DAGI på baggrund af SDFE/DAGI’s klarmelding af 
implementeringen på DAF. 

Herfra vil der i perioden frem til implementering af personregistrering i CPR baseret på DAGI 
og DAR data være en paralleldriftsperiode, hvor de fælles administrative inddelinger opdateres 
parallelt i begge registre via de dertil hørende klienter mv. 
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3.2.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af SFE er angivet i tabelform nedenfor.  

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

A1.1 Udtræk distriktsoplysninger i CPR-
Vej 

1 dag  

A1.2 Dan geometrifil ud fra CPR-Vej 5 dage  

A1.3 Etabler nye adm. Inddelinger i DAGI-
systemet 

5 dage  

A1.4 Overførsel og afledning af nye adm. 
Inddelinger i GDB 

1 dag  

1.5 Impl. nye adm. Inddelinger på DAF 2 dage Inkl. 1 dag til QA 

Samlet kalenderperiode til implementering 14 dage  

3.2.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: A1.1 Udtræk distriktsoplysninger i CPR-Vej 

Formål: Udtræk af datagrundlag til ”Supplerende bynavn” og ”Afstemningsområ-
der”. 

Indhold: Distriktsoplysninger udtrækkes fra CPR-Vej og indlæses sammen med AWS-
adresser og relevante DAGI-inddelinger i database.  

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: SDFE/DAGI (med Septima som underleverandør) 

 

Aktivitet: A1.2 Dan geometrifil ud fra CPR-Vej 

Formål: Etablering af geometrifiler til de administrative inddelinger: ”Supplerende 
bynavn” og ”Afstemningsområder”. 

Indhold: Distriktsoplysninger ift. ”Supplerende bynavn” og ”Afstemningsområder 
udtrækkes fra CPR-Vej, og på baggrund af disse data (samt adressedata og 
øvrige relevante DAGI-inddelinger) dannes geometrifiler ud fra udviklet 
algoritme til brug for oprettelse af disse administrative inddelinger i DAGI. 

Kontroller: Det kontrolleres, at specifikationer for DAGI-data er overholdt. 

Ansvarlig: SDFE/DAGI (med Septima som underleverandør) 

 

Aktivitet: A1.3 Etablering af nye administrative inddelinger i DAGI systemet. 

Formål: Etablering af administrative inddelinger til ”Supplerende bynavn” og ”Af-
stemningsområder” i DAGI-systemet. 

Indhold: DAGI opretter administrative inddelinger ift. Supplerende bynavn” og ”Af-
stemningsområder” på baggrund af de dannede geometrifiler. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: SDFE/DAGI 

 

Aktivitet: A1.4 Overførsel og afledning af nye administrative Inddelinger i GDB 

Formål: Overførsel af administrative inddelinger til ”Supplerende bynavn”, ”Af-
stemningsområde” og ”Menighedsafstemningsområde” til DGB. 
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Aktivitet: A1.4 Overførsel og afledning af nye administrative Inddelinger i GDB 

Indhold: De nye administrative inddelinger overføres til GDB. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og Geodatabank. 

Ansvarlig: SDFE/DAGI (med DAT som underleverandører). 

 

Aktivitet: A1.5 Implementering af DAGI på DAF 

Formål: Implementering Af DAGI på Datafordeleren – herunder de nye administra-
tive inddelinger. 

Indhold: Overførsel gennem transportkanal som ”update” med efterfølgende im-
plementering på DAF. Inkl. kvalitetssikring af implementeringen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – Geodatabank og DAF. 

Test af udvalgte tjenester på DAF. 

Ansvarlig: SDFE/DAGI (med DAT som underleverandører). 

3.3 Implementering af DAR 1.0 

3.3.1 Overblik 

 

Figur 8 – Hovedaktiviteter ifb. Implementering af DAR 1.0. 

DAR 1.0 etableres med udgangspunkt i eksisterende produktionssystem – DAR 0.9 – suppleret 
med nye adressedata samt informationer fra forskellige kilderegistre (BBR, DAGI, CPR-Vej, 
GeoDanmark og Matriklen), hvor sammenhængen til 6 administrative inddelinger i DAGI er 
helt central. 

Et væsentligt element heri er et udtræk med en produktion af en række nye adressedata, som i 
dag ikke findes direkte tilgængelige for DAR i andre register. Produktionen af nye adressedata 
håndteres af Septima og involverer både udtræk og produktionstid, som beskrevet i afsnit 3.4.  
Procestiden omkring produktion af nye adressedata har en væsentlig kalendermæssig betyd-
ning for kalenderperioden ift. lukkevindue 7.  
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I dette lukkevindue 7 stopper kommunen med at opdatere DAR fra det tidspunkt udtræk af 
DAR 0.9 igangsættes. Der åbnes for opdatering igen når DAR 1.0 er idriftsat inkl. etablering på 
Datafordeleren. 

Styregruppen godkender implementering af lukkevindue 1 på baggrund af SDFE/KOMBITs 
klarmelding af implementeringen på DAF. 

3.3.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af DAR 1.0 er angivet i tabelform nedenfor.  

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

2.1.1 Udtræk hele DAR 0.9 

 

1 dag Alle disse udtræk kan foregå 
mere eller mindre parallelt. 

Samlet kan det afvikles inden 
for samme kalenderdag – 
sammenfaldende med én 
tilsvarende kalenderdag til 
udtræk ifb. Produktion af nye 
adressedata. 

Kalenderdag for udtræk af nye 
adressedata 2.3.1 ligger 5 
kalenderdage efter de andre 
udtræk. Dvs #2.3 ligger 5 ka-
lender dage efter #2.1, #2.2, 
#2.4, #2.5, #2.6 og #2.7. 

Aktivitet #2.3 er sammenfal-
dende i kalender tid med 
#3.10 

Udtrækkene foretages over 6 
kalenderdage sammenlagt 
MEN indlæses i DAR på 1 ka-
lenderdag, som ligger på 7. 
dagen efter udtræksdatoen. 

 

2.2.1 Udtræk GeoDK Vejmidte + Bygning 

 

1 dag 

2.3.1 Udtræk nye adressedata.  1 

 

2.4.1 Udtræk Vejnummerrulle og gade-
postnummertilhør fra CPR-Vej 

1 dag 

2.5.1 Udtræk af DAGI-inddelinger  1 dag 

2.6 Udtræk af BBR 1.8 Brugertabel 1 dag 

2.7.1 Udtræk af MU data  1 dag 

2.8 Konvertering til DAR 1.0  2 dage  

2.9 Etabler DAR 1.0 register 1 dage Inkl. brugertest og QA 

2.10 Etabler DAR 1.0 på DAF 3 dage Inkl. 1 dag til udtræk og over-
førsel af data til DAF og 1 dag 
til afsluttende QA. 

kalenderperiode til DAR implementering 
alene. 

Samlet for DAR og nye adressedata  

 7 dage  

 

13 dage 

Til de 7kalenderdage til DAR 
1.0 skal lægges tid til aktivitet 
A2.3 (6 kalenderdage), idet 
denne foregår i kalendertiden 
mellem aktivitet A2.1 og A2.8. 

 
Aktivitet A2.3 estimeres selvstændigt i ”Kapitel 3.4 Produktion af nye adressedata”. 
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3.3.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: A2.1 Udtræk hele DAR 0.9 

Formål: Dar 0.9 danner datagrundlaget for etablering af DAR 1.0 

Indhold: Der laves et udtræk af alle DAR 0.9 oplysninger i et format beregnet på 
indlæsning på konverteringsserveren. 

Udtrækket skal synkroniseres med tilsvarende udtræk til aktiviteten ”Pro-
duktion af nye adressedata”. De to udtræk skal etableres på helt samme 
datagrundlag. 

Kontroller: Netcompany kontrollerer at det leverede udtræk kan indlæses på konver-
teringsserveren. 

Ansvarlig: SDFE (med KOMBIT og KMD som underleverandører) 

 

Aktivitet: A2.2 Udtræk af GeoDK Vejmidte og Bygning 

Formål: I DAR 1.0 har entiteten Husnummer relationer til entiteterne Bygning og 
Vejmidte i GeoDanmark. Formålet er etablering af disse relationer ved brug 
af geometrien på GeoDanmark-objekterne. 

Indhold: Der laves et fuldt GeoDanmark udtræk fra SDFE Geodatabank i samme 
format som ved overførsel til DAF, som lægges på SDFE FTP-server og her-
efter hentes af Netcompany. 

Kontroller: Netcompany kontrollerer at den leverede fil er på DAF replikeringskanal. 

Der kontrolleres at format/model er korrekt. 

Ansvarlig: SDFE (med DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: A2.3 Produktion af nye adressedata 

Formål: Etablering af datagrundlag til nye typer af adressedata i DAR 1.0. 

Indhold: Etablering af datagrundlag til objekterne NavngivenVej og NavngivenVej-
Kommunedel på baggrund af CPR-Vej data, Vejnavneområder på baggrund 
af DAR 0.9 adgangspunkter og GeoDanmark Vejmidte samt afgrænsning af 
reserverede vejnavne via dataindsamling fra kommuner. Desuden leveres 
Objektet Husnummerreservation og attributten vejpunkt. 

 

De etablerede data afleveres på et XML-format som er aftalt mellem Net-
company, SDFE og Septima. 

Kontroller: Netcompany kontrollerer, at de leverede data overholder det aftalte for-
mat, og sammenligner antallet af adgangspunkter og vejpunkter efter endt 
konvertering. 

Ansvarlig: SDFE (med Septima som underleverandør) 

 

Aktivitet: A2.4 Udtræk af CPR Vejnummerrulle og Gadepostnummertilhør 

Formål: Overførsel af de eksisterende Vejkoder til DAR 1.0 
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Aktivitet: A2.4 Udtræk af CPR Vejnummerrulle og Gadepostnummertilhør 

Indhold: Gadepostnummertilhør benytter et generelt tilgængelig, gratis udtræksmu-
lighed, mens vejnummerrullen kræver et særligt udtræk initieret og leveret 
af CPR kontoret. 

CPR indeholder en liste over brugte Vejkoder. Denne udtrækkes og overfø-
res til DAR 1.0, som fremadrettet skal overtage ansvaret til tildeling af nye, 
ubrugte vejkoder. 

Listen over vejkoder afleveres af CPR kontoret som en tekstfil, som sendes 
per mail til Netcompany og SDFE. 

Kontroller: Netcompany kontrollerer at den afleverede fil er på det aftalte format, og 
at den indeholder det korrekte antal linjer. 

Ansvarlig: CPR (med CSC som underleverandør) 

 

Aktivitet: A2.5 Udtræk af 6 administrative inddelinger fra DAGI 

Formål: Nedenstående 6 administrative inddelinger anvendes til at bestemme rela-
tioner i DAR ved brug af geometrien på DAGI-objekterne:  

 Afstemningsområde 

 Kommuneinddeling 

 Menighedsrådsafstemningsområde 

 Postnummerinddeling 

 Sogneinddeling 

 SupplerendeBynavn 

Indhold: Der laves et fuldt DAGI udtræk fra SDFE Geodatabank i samme format som 
ved overførsel til DAF, som lægges på SDFE FTP-server og herefter hentes 
af Netcompany. 

Kontroller: Netcompany kontrollerer at den leverede fil er på DAF replikeringskanal 
format. 

Ansvarlig: SDFE (med DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: A2.6 Udtræk fra BBR 1.8 

Formål: Konverteringen til DAR 1.0 har brug for BBR 1.8’s Brugertabel, som skal 
bruges til at udfylde Virkningsaktør-feltet ved etablering af DAR 1.0-data. 

Indhold: Der laves et udtræk af BBR 1.8 Brugertabellen i et format beregnet på ind-
læsning på konverteringsserveren. 

Kontroller: Netcompany kontrollerer at den leverede fil kan indlæses i SQL Server 
2014. 

Ansvarlig: SKAT (med KOMBIT og KMD som underleverandører) 

 

Aktivitet: A2.7 Udtræk fra Den udvidede Matrikel (SFE) 

Formål: I DAR 1.0 har entiteten Husnummer en relation til entiteten Jordstykke i 
Matriklen. Relationen bestemmes ved brug af jordstykkets geometri. 

Indhold: Jordstykker udtrækkes fra Den udvidede Matrikel i SDFE Geodatabanken 
helt efter samme model og i samme format, som der i dag udtrækkes SFE 
og Jordstykker til andre registre. 



Adresseprogrammet - Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 

 - 26 af 36 - 

 
 

 

Aktivitet: A2.7 Udtræk fra Den udvidede Matrikel (SFE) 

Kontroller: Netcompany kontrollerer at den leverede fil er på DAF replikeringskanal 
format. 

Ansvarlig: GST/MU (med DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: A2.8 Konvertering til DAR 1.0 

Formål: Etablering af det samlede datagrundlag til load af DAR 1.0 

Indhold: De forskellige leverede udtræk af data fra de respektive kildesystemer ind-
læses på konverteringsserveren. Dette af hensyn til performance samt 
behovet for at muliggøre krydsopslag i mellem kildesystemerne. 

Kontroller: Statistik og lister fra konverteringen. 

Ansvarlig: SDFE (med KOMBIT og Netcompany som underleverandører) 

 

Aktivitet: A2.9 Etablering af DAR 1.0 register 

Formål: Etablering af DAR 1.0 med tilhørende registerdata. 

Indhold: De konverterede data fra konverteringsserveren indlæses i DAR 1.0 og der 
udføres brugertest til verificering af data og funktionalitet. 

Kontroller: Netcompany udarbejder efter endt konvertering en konverteringsrapport, 
som godkendes af KOMBIT. 

Ansvarlig: SDFE (med KOMBIT og Netcompany som underleverandører) 

 

Aktivitet: A2.10 Etablering af DAR 1.0 på DAF 

Formål: Etablering af DAR 1.0 data og tilførende tjenester på DAF. 

Indhold: Data overføres fra DAR 1.0 til DAF som initialload med efterfølgende kontrol 
af overførte datamængder samt af at tjenester på DAF fungerer med anven-
delse af de overførte data. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – BBR 2.0 og DAF. 

Test af udvalgte tjenester på DAF. 

Ansvarlig: SDFE (med KOMBIT og Netcompany som underleverandører) 

3.3.4 Lukkevindue 

Lukkevindue: 7 Implementering af DAR 1.0 

Indhold: I dette lukkevindue må DAR ikke opdateres. 

Lukkevinduet har en sammenhæng til lukkevindue 1 i GD1. 

Start: Når udtræk af DAR 0.9 igangsættes. 

Slut: Når DAR 1.0 er etableret inkl. etablering på Datafordeleren. 

 

3.4 Produktion af nye adressedata 

3.4.1 Overblik 

Som beskrevet under Adresseregistret (DAR) så etableres DAR ud fra en række udtræk. 

Et væsentligt element heri er et udtræk med en produktion af en række nye adressedata om-
kring veje, som i dag i en noget simplere version er registreret i CPR-Vej. De nye adressedata 
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omhandler dannelsen/etableringen af objekterne: NavngivenVej, NavngivenVejKommunedel, 
ReserveretVejnavn og HusnummerReservation samt attributten ”vejpunkt” i objektet Hus-
nummer. 

Produktionen af disse nye adressedata håndteres af SDFE med Septima som underleverandør 
jf. nedenstående figur. 

 

 

Figur 9 – Produktion af nye adressedata. 

Dannelse (produktion) af nye adressedata aktiviteterne har afhængigheder til udtræk i imple-
menteringen af DAR1.0: 

 Udtrækket af DAR 0.9 skal være identisk med det udtræk, der leveres til ”Implemente-
ring af DAR 1.0”. 
Begge udtræk foretages samtidigt – reelt er der tale om samme udtræk. 

 Udtrækket af vejnavne fra CPR-Vej skal foretages samtidig med at ”Vejnummerrulle” 
udtrækkes til brug for ”Implementering af DAR 1.0”. 

3.4.2 Tidsforbrug 

Tidsforbruget til produktion af nye adressedata forventes at blive nedenstående. Der er tale 
om kalenderdage - ikke arbejdsdage: 

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 
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Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

A3.1 Udtræk af DAGI kommunegrænser 1 dag Aktivitet A3.1 til A3.6 kan fo-
regå mere eller mindre paral-
lelt. 

Samlet kan det afvikles inden 
for samme kalenderdag - 
sammenfaldende med én 
tilsvarende kalenderdag til 
udtræk ifb. DAR 1.0.. 

Udtrækkene foretages på 
samme kalenderdag som ud-
trækkkene for DAR1.0, Ud-
trækkene indlæses på en ka-
lenderdag for ”produktion af 
nye adressedata” og indlæses 
på den 7. kalenderdag i 
DAR1.0 efter indlæsnings ka-
lenderdagen i ”produktion af 
nye adressedata” 

A3.3 Udtræk af CPR-Vej vejnavne 1 dag 

A3.4 Udtræk af GeoDK data 1 dag 

A3.5 Udtræk af Matrikel jordstykker 1 dag 

A3.6 Udtræk af Indsamlede reserverede 
vejnavne 

1 dag 

A3.7 Etablering af Nye adressedata 5 dage Ved sidste testimplementering 
var den ”rene” maskintid 72 
timer. Det vil sige 3 dage i 
maskintid, hertil skal ligges 
kvalitetskontrol. 5 kalender-
dage er meget realitisk tids-
forbrug. Kvalitetskontrol kan 
eventuelt foretages parallelt 
med DAR1.0 konverteringsak-
tivitet 

   

   

A3.10 Udtræk data til DAR 1.0 1 dag Reelt under en time. Er sam-
menfalden på kalenderdag 
med #2.3 

Samlet kalenderperiode til implementering  7 dage Reelt 6 dage fordi den ene dag 
er sammenfaldende med ud-
træk ifb. implementering af 
DAR 1.0  

 
Aktivitet 3.2 Udtræk af DAR 0.9 er estimeret i ”Kapitel 3.2 Implementering af DAR 1.0”. 

Aktiviteterne A3.1, A3.3, A3.4, A3.5 og A3.6 kan afvikles indenfor samme kalenderdag som 
aktiviteterne A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A2.6 og A2.7. Udtræknene fra diverse registre er på sam-
me kalenderdag.Indlæsningen i hhv ”produktion af nye adressedata” og DAR1.0 har en for-
skydning på 6 kalenderdage , således at indlæsningen i DAR1.0 forgår på 7. dagen. 
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3.4.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: A3.1 Udtræk af DAGI kommunegrænser 

Formål: Udtræk af DAGI kommunegrænser til anvendelse ved etablering af data i 
objekterne ”NavngivenVej” og ”ReserveretVejnavn”. 

Indhold: Der etableres et filudtræk direkte fra DAGI registret. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: SDFE (med DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: A3.2 Udtræk af hele DAR 0.9 

Formål: Udtrækket danner grundlaget for produktion af nye adressedata, idet disse 
data relateres til de udtrukne data. 

Indhold: Der skal her anvendes samme udtræk, som det der leveres til implemente-
ring af DAR 1.0 – udtrukket på samme tidspunkt. 

SDFE/DAR etablerer udtrækket og placerer dette på DAR 1.0 konverte-
ringsserveren. Herfra henter Septima udtrækket, når dette skal bruges ifb. 
Produktion af nye adressedata. 

Kontroller: Kontrol af dette udtræk foretages af DAR ifb. udtrækket etableret til brug 
for DAR 1.0 implementeringen. 

Ansvarlig: SDFE (med KOMBIT/Netcompany og KMD som underleverandør). 

KMD afleverer udtræk til Netcompany, hvorfra Septima henter dette. Net-
company er ansvarlig for udtrækket er placeret på den aftalte server og at 
Septima har adgang til at hente udtrækket der. 

 

Aktivitet: A3.3 Udtræk af CPR-Vej vejnavne 

Formål: Udtræk af CPR vejregister til anvendelse ved etablering af data i objekterne 
”NavngivenVej” og ”NavngivenVejKommunedel”. 

Indhold: Der etableres filudtræk fra CPR-Vej med de pågældende data, for både 
aktuelle veje og historiske veje. 

Udtrækkene leveres i CPR standardformat for disse ændringer. 

Kontroller: Kontrol af om det forventede data med hensyn til form og indhold er leve-
ret i udtrækket. 

Ansvarlig: CPR (med CSC som underleverandør) 

 

Aktivitet: A3.4 Udtræk af GeoDanmark data 

Formål: Udtræk af GeoDanmark data( vejmidter, bygninger, jernbaner m.m.) til 
anvendelse ved etablering af data i objektet Navngivenvej og til attributten 
vejpunkt i objektet Husnummer. Ved etablering af vejpunkt skal der bl. a. 
tages højde for fysiske forhindringer (som f.eks. jernbaner, vand og 
lign.)mellem adgangspunkt og den tilhørende vej. 

Indhold: Der etableres et filudtræk direkte fra GeoDanmark registret i shape format. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: SDFE (med DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: A3.5 Udtræk af Matrikel jordstykker 
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Aktivitet: A3.5 Udtræk af Matrikel jordstykker 

Formål: Anvendes til at beregne antallet af skel mellem Vejpunkt og Adgangspunkt. 

Indhold: Udtræk etableres fra Matriklen i Geodatabanken. 

Da der kun anvendes jordstykkegeometri (skel) kan udtrækket foretages 
fra den nuværende Matrikel. Der er således ikke en afhængighed til MU. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: GST/MU (med SDFE/DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: A3.6 Udtræk af indsamlede reserverede vejnavne 

Formål: Udtræk af de indsamlede reserverede vejnavne til brug for etableringen af 
data i objektet ”ReserveretVejnavn”. 

Indhold: Udtræk vil bestå af shapefiler fra de kommuner, der kan levere disse, og 
hvor det reserverede vejnavne er indenfor et fastsat område, samt regne-
ark for de kommuner der kun har vejnavnet reserveret, men ikke et sted-
bestemt område. 

Kontroller: Kontrol af statistik ift. de fra kommunerne indsamlede data og det leverede 
udtræk til Septima. 

Ansvarlig: SDFE 

 

Aktivitet: A3.7 Etablering af  Nye adressedata 

Formål: Etablering af datagrundlaget for oprettelse af Navngivenvej, Vejpunkter, 
Husnummerreservationer og Reserverede vejnavne. 

Indhold: Adgangspunkt fra DAR 0.9, GeoDanmark data samt Matrikel da-
ta(jordstykker) danner grundlaget for etablering af vejpunkter. 

Udtræk af vejnavne, vejadresseringsnavne mv. fra CPR-Vej danner grundla-
get for etablering af datagrundlag til objekterne NavngivenVej og Navngi-
venVejKommunedel – dvs. vejnavn, vejnavneområde, vejadresseringsnavn, 
kommunedelen hvor vejen er beliggende m.v. 

Via dataindsamling fra kommuner oprettes reserverede vejnavne enten 
med en kommuneafgrænsning eller om muligt med en mere præcis geo-
grafisk afgrænsning. 

Kontroller: Sammenligning af statistikker for at sikre at datamængder er som forven-
tet. Antal af Vejpunkter og Adgangspunkter skal være det samme. 

Samt  Sammenligning af statistikker for at sikre, at datamængder er som 
forventet. 

Ansvarlig: SDFE (med Septima som underleverandør) 

 

Aktivitet: A3.10 Udtræk data til DAR 1.0 

Formål: Etablering af dataudtræk til brug for konvertering af DAR 0.9 til DAR 1.0 

Indhold: De oprettede objekter NavngivenVej, NavngivenVejKommunedel, Husnum-
merreservationer og ReserveretVejnavn samt attributten vejpunkt udtræk-
kes og leveres til DAR som filudtræk. 

Kontroller: Sammenligning af statistikker for at sikre at datamængder er som forventet. 

Ansvarlig: SDFE (med Septima som underleverandør) 
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3.5 CPR 

3.5.1 Overblik 

Når DAGI og DAR er idriftsat starter CPR en paralleldriftsperiode, hvor der etableres en kopi af 
CPR-Vej baseret på opdateringerne i DAGI og DAR. Denne kopi sammenlignes i paralleldriftspe-
rioden med indholdet i CPR-Vej og personregistreringen. Dette for at tilsikre, at skift til person-
registrering baseret på DAGI og DAR ikke skaber uhensigtsmæssige adresseændringer i person-
registreringen med dertil hørende effekter som fx udskrivning af utilsigtede sundhedskort. 

Når paralleldriftsperioden har verificeret, at der er den rette sammenhæng mellem DAGI/DAR 
data og de tilsvarende data i CPR, igangsættes implementering af personregistrering i CPR ba-
seret på DAGI og DAR som illustreret nedenfor. 

 

Figur 10 – Implementering af personregistrering i CPR baseret på DAGI og DAR data. 

Oplysninger om veje og de dertil hørende CPR relevante administrative inddelinger (Kommu-
neinddeling, Postnummerinddeling, SupplerendeBynavn, Afstemningsområde, Sogneinddeling 
og Menighedsrådsafstemningsområde) udtrækkes fra DAR med de aktuelle nøgler (UUID’er) 
og indlæses i en kopi af CPR-Vej. 

Denne kopi sammenlignes med CPR’s vejregister (CPR-Vej), hvorefter det kontrolleres, at der 
er overensstemmelse mellem kopien og det originale vejregister. Da en del opdateringer i pa-
ralleldriftsperioden er opdateret parallelt i de to registre via forskellige klienter, skal det sikres 
at denne også i praksis er gennemført. Det er fx helt altafgørende, at DAR’s vejkoder – med 
100 procents sikkerhed – svarer til de tilsvarende vejkoder i CPR-Vej. 

Når kontrol og sammenligning viser, at der er den ønskede overensstemmelse, idriftsættes 
personregistrering baseret på DAGI og DAR data. I den forbindelse lukkes der for opdatering af 
CPR-Vej via de nuværende klienter, og der åbnes i stedet for tilsvarende opdatering via ser-
vicesnitfladerne til DAR. 

I forbindelse med implementeringen er de ikke behov for et lukkevindue ift. DAGI og DAR. 
Dette skyldes, at snitfladen mellem CPR og DAR giver mulighed for, at CPR efter implemente-
ringen kan hente de eventuelle opdateringer, som er foretaget i DAGI og DAR under selve im-
plementeringen. 

3.5.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af Ejendomsbeliggenhedsregister er angivet i 
tabelform nedenfor.  
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Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

A4.1 Udtræk af veje og 6 distrikter   1 dag  

A4.2 Indlæs veje og distrikter 
2 dage 

Disse 2 aktiviteter afvikles 
over 1 weekend A4.3 Konsistenstjek / Sammenligning 

Samlet kalenderperiode til implementering  3 dage  

3.5.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: A4.1 Udtræk af veje og 6 distrikter fra DAR 

Formål: Udtræk af data til initial load af CPR-Vej ud fra DAGI og DAR data. 

Indhold: Udtræk af veje inkl. vejkoder samt tilhørende Kommuneinddeling, Post-
nummerinddeling, SupplerendeBynavn, Afstemningsområde, Sogneindde-
ling og Menighedsrådsafstemningsområde. 

Data udtrækkes som en række XML filer – svarende til én fil pr. serviceme-
tode jf. den tilhørende servicebeskrivelse. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: SDFE (med KOMBIT/Netcompany og KMD som underleverandør). 

 

Aktivitet: A4.2 Indlæs veje og distrikter 

Formål: Etablering af en CPR-Vej baseret på DAGI og DAR data. 

Indhold: Ved aflevering af veje og distrikter med UUID – fra DAR til CPR – skal vejre-
gisteret initieres med de modtagne data. 

CPR modtager en række xml-filer og indlæser disse DAR datasæt med de 
ID’er, som er tildelt af DAR. 

Kontroller: Statistik og fejllister. 

Ansvarlig: CPR (med CSC som underleverandør).  

 

Aktivitet: A4.3 Konsistenstjek / Sammenligning 

Formål: Kontrol af at der i overensstemmelse mellem det nye og det originale vej-
register. 

Indhold: Data skal figurere ens i begge systemer, inden den løbende vedligeholdelse 
af ID’er i CPR’s vejregister baseret på DAGI og DAR data kan finde sted. 

Det tjekkes, at skift til personregistrering baseret på DAGI og DAR ikke ska-
ber uhensigtsmæssige adresseændringer i personregistreringen. 

Det er her altafgørende, at DAR’s vejkoder – med 100 procents sikkerhed – 
svarer til de tilsvarende vejkoder i CPR-Vej. 

Kontroller: Statistik og fejllister. 

Ansvarlig: CPR (med CSC som underleverandør). 
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4. Implementering på Datafordeleren 

4.1 Indledning 
I dette kapitel beskrives implementeringsaktiviteter i relation til de enkelte registres imple-
mentering på Datafordeleren. 

Inden denne implementering har der været gennemført en grundlæggende test af konfigure-
ring mv., så aktiviteterne i dette kapitel er rettet mod selve implementeringen og den dertil 
hørende kvalitetssikring af, at systemerne fungerer som forventet i produktionsmiljøet. 

Derudover vil der blive gennemført et prøveimplementeringsforløb med det formål at forbe-
rede implementeringen og nedbringe risici ved planens gennemførelse, herunder kvalificere de 
tidsmæssige skøn, der ligger til grund for planen. 

4.2 Implementering af registre 

4.2.1 Udstillingsmodel og konfigurering af tjenester 

Udstillingsmodel og konfigurering af tjenester ligger klar i en test konfigurering inden imple-
menteringen igangsættes. Denne konfigurering overføres til produktionsmiljøet mindst 1 uge 
inden implementeringen igangsættes, således aktiviteterne ifb. implementeringen udelukken-
de kan koncentreres om at få data etableret på Datafordeleren og kvalitetssikret, at dette er 
gennemført på en måde, så konfigureringen fortsat virker som forventet2. 

Tilsvarende vil registre, som skal anvende andre registres hændelser, skulle have opsat deres 
hændelsesabonnement ift. de hændelsesbeskeder, som registret forventer at modtage.  

Dette abonnement skal oprettes på ny direkte i produktionsmiljøet. Abonnementsopsætnin-
gen kan ikke overføres fra en test konfigurering til produktion, hvilket indebærer en risiko for 
fejl/forskelle her, som registerprojektet, som skal abonnere på hændelsesbeskeder fra andre 
registre, skal være ekstra opmærksom på. 

4.2.2 Load af registerdata 

Under selve implementeringen skal registerdata overføres til Datafordeleren og loades i pro-
duktionsmiljøet. Overførslen sker via ”transportbåndet” for SDFE/GST registre og benytter 
enten FTP-porten eller SOA-porten. Øvrige registre benytter SOA-porten. 

I implementeringsplanen er der afsat 1 dag til overførsel af data ifb. initialload fra register til 
Datafordeler – uanset om det er direkte fra register via SOA-porten til Datafordeleren eller det 
foregår fra register via Geodatabanken og ”transportbåndet” til Datafordeleren. 

Fra dette initialload er modtaget på Datafordeleren til data er indlæst og implementeret klar til 
brug i produktionsmiljøet er der afsat 1-2 dage3 – afhængig af registrets størrelse / datamæng-

                                                           
2
 Datakvaliteten forventes OK på dette tidspunkt ift. load på Datafordeleren. Datakvaliteten er sikret 

gennem test, prøveimplementering mv. 
3
 Dette er under forudsætning af, at datakvaliteten er OK, således der ikke skal bruges tid på genopret-

ning af data. 
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der. Hertil er der for alle registre afsat 1 dag til registrets egen afsluttende kvalitetssikring in-
den implementeringen på Datafordeleren klarmeldes. 

Registre Indlæsning på DAF Registrets QA-aktiviteter 

Matriklen (SFE) og DAR 2 dage 1 dag 

Øvrige registre 1 dag 1 dag 

 

4.3 Kvalitetssikring 

4.3.1 Overblik 

Når et register skal implementeres på Datafordeleren, skal registerprojektet – som supplement 
til de kvalitetssikrings- og opfølgningsaktiviteter, som GD7 og KMD har ansvaret for - gennem-
føre en række kvalitetssikringsaktiviteter – dels inden implementeringen dels som intensive 
opfølgningsaktiviteter i de første dage efter idriftsættelsen. 

Register, Datafordeler samt evt. aktiviteter omkring Geodatabanken er testet og godkendt, 
inden implementeringen af et register igangsættes. Udfordringen er, at det ikke er muligt at 
gennemføre denne test i et fuldt sammenhængende produktionsmiljø med dertil hørende 
konfigurering, sikkerhed mv. inden idriftsættelsen. Specielt hændelsesgenerering og hændel-
sesabonnement er i denne kontekst en udfordring.  

Der er derfor behov for nogle kvalitetssikringsaktiviteter, som illustreret i nedenstående figur. 

 

 

Figur 11 – Kvalitetssikringsopgaver ift. et registers implementering på Datafordeleren. 

4.3.2 Registerdata – Initialload (1) 

Når registerdata som initialload under implementeringen skal overføres til og indlæses i Data-
fordelerens produktionsmiljø, genereres der et ”kontrolsæt”, som anvendes til validering af, at 
data på Datafordeleren er korrekte og konsistent med registerets egne data. 
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For hver tabel tælles hvor mange objekter/rækker der er leveret. Samtidig udvælges en valide-
ringsattribut med unik indhold for hver tabel, hvor største og mindste værdi udtrækkes. 

Kontrolsættet skal for hver tabel have følgende indhold: 

 Antal rækker i tabellen 

 Største værdi for valideringsattribut (select max (x) from XX) 

 Mindste værdi for valideringsattribut (select min (x) from XX) 

For SDFE/GST registre laves et kontrolsæt for hhv. registrets dataleverance til Geodatabanken 
og for Geodatabankens dataleverance til Datafordeleren. For øvrige laves et kontrolsæt for 
registrets dataleverance til Datafordeleren. 

Datafordeleren laver et kontrolsæt for alle registre, der implementeres i produktionsmiljøet. 

Registerprojektet indsamler disse kontrolsæt og sikrer herigennem, at overførslen af register-
data til Datafordeleren er foretaget korrekt. 

4.3.3 Tjenester (2) 

Når et register er implementeret på Datafordeleren og registrets data er etableret i Dataforde-
lerens produktionsmiljø, er der i denne implementeringsplan afsat 1 dag til en afsluttende 
kvalitetssikring, inden implementeringen meldes klar. 

I den forbindelse tester registerprojektet registrets egne servicemetoder på Datafordeleren 
ved at gennemføre et udvalgt antal kald af egne services på de indlæste produktionsdata. Det-
te har primært til formål at sikre, at der ikke er sket en fejl ifb. konfigureringsoverførsel fra Test 
til Produktion. 

4.3.4 Opdateringer efter idriftsættelse (3) 

Når registret er idriftsat, har registret ift. Datafordeleren en intensiv opfølgning på at kvalite-
ten er som forventet. En af disse aktiviteter er en opfølgning på, at opdateringer i registrets 
data overføres til Datafordeleren som specificeret. 

Dette kontrolleres helt efter samme model, som ved initialload af registerdata. Dvs. at der – fx 
på dagsbasis – udtrækkes kontrolrapporter, som registerprojektet så kontrollerer4. 

4.3.5 Egne hændelser (4) 

Hændelser genereres først ift. opdatering af produktionsdata efter at et register er implemen-
teret på Datafordeleren. Derfor vil kontrol af, at dette rent faktisk fungerer som forventet væ-
re opfølgningsaktiviteter efter implementeringen.  

Hændelsesgenerering kontrolleres ved at registerprojektet tegner et ”pull” abonnement på 
samtlige egne hændelser helt efter samme model, som registerprojektet har anvendt ifb. test-
aktiviteten ”Test af egne DAF hændelser”. 

Registerprojektet sammenholder de i abonnementet modtagne hændelser med opdateringer-
ne jf. kontrolrapporterne for derigennem at sikre, at hændelsesbeskeder genereres som for-
ventet.  

                                                           
4
 Der skal her ift. hvert enkelt register aftales en proces for håndtering af evt. fejl i de overførte data.  
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4.3.6 Andre registres anvendelse af hændelser (5) 

Abonnement på et registers hændelsesbeskeder skal oprettes direkte i produktionsmiljøet. 
Dette indebærer en risiko for, at der kan være en afvigelse heri ift. det abonnement, der har 
været anvendt i integrationstesten, prøveimplementeringen mv. 

Der er derfor behov for, at anvender registre i de første dage efter idriftsættelsen har nogle 
intensive opfølgningsaktiviteter ift. at sikre, at hændelsesabonnement og andre integrationer 
fungerer som forventet.  

Mistes hændelser – fx pga. en fejlopsætning i et hændelsesabonnement - kan disse ikke umid-
delbart genskabes med tilbagevirkende kraft5. Det er derfor vigtigt, at evt. fejl fanges hurtigst 
muligt efter en idriftsættelse. 

Kontrollen vil i den konkrete kontekst være registerspecifik ift. registrets anvendelse af grund-
datatjenester fra det enkelte grunddataregister. 

Kontrollen kræver i denne intensive opfølgningsperiode et tæt samarbejde mellem det regi-
sterprojekt der opdaterer data og udsender hertil knyttede hændelsesbeskeder og det regi-
sterprojekt der abonnerer på disse hændelser. 

                                                           
5 En løsning herpå kan være, at hvert registerprojekt i en periode på fx 14 dage opsætter et 
”Pull” abonnement uden filtre på alle registrets hændelser, således at en evt. manglende 
hændelsesbesked kan ”fiskes ud” herfra og bæres manuelt til et register, hvis der er gået noget 
galt med en abonnementsopsætning. 


