
 
  

Fællesoffentlig Datafordeler  Version 1.65 
[Projektinitieringsdokument]  Side 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektinitieringsdokument (PID) 
 

Fællesoffentlig Datafordeler 
 

11. februar1. marts 2013  
 
 
  

  



 
  

Fællesoffentlig Datafordeler  Version 1.65 
[Projektinitieringsdokument]  Side 2 

 

Indholdsfortegnelse 
 

1. Stamdata ............................................................................................................................................................... 3 

2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet ....................................................................................... 3 

3. Projektets mål og succeskriterier ...................................................................................................................... 6 

4. Projektets business case ..................................................................................................................................... 7 

5. Projektets gevinstrealisering .............................................................................................................................. 9 

6. Projektets tekniske løsning .............................................................................................................................. 11 

7. Projektets leverancer ........................................................................................................................................ 13 

8. Projektets tidsplan ............................................................................................................................................ 14 

9. Strategier for projektets gennemførelse ........................................................................................................ 15 

10. Projektets risici ................................................................................................................................................ 17 

11. Kvalitetsplanlægning ...................................................................................................................................... 18 

12. Tolerancer og rapporteringskrav .................................................................................................................. 19 

13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder ............................................................................................... 20 

14. Organisering .................................................................................................................................................... 22 

15. Interessent- og aktørhåndtering ................................................................................................................... 24 

16. Kommunikation og hovedbudskaber .......................................................................................................... 26 

17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter ............................. 27 

18. Bilag .................................................................................................................................................................. 28 

19. Revisionshistorik ............................................................................................................................................ 28 

  



 
  

Fællesoffentlig Datafordeler  Version 1.65 
[Projektinitieringsdokument]  Side 3 

 

1. Stamdata 
  

Projektnavn Fællesoffentlig Datafordeler (FOD) 

Projektnummer  

Journalnummer 2012-6211-324 

Projektleder David Graff Nielsen 

Styregruppeformand 

(projektejer) 

Jens Krieger Røyen 

Seniorbruger 

(Gevinstejer) 

Thorben Hansen (GST) 

Carsten Grage (CPR) 

Hanne Sommerfeldt (ERST) 

Søren Rude (MBBL) 

Ghita Thiesen (KL) 

Seniorleverandør Forventes valgt medio 2013 

Opgaveområder FORM: 

52.20.20.30 Kortforsyningen 
52.20.10.15 Geografisk Informationssystem, GIS 

54.15.05.10 Den Offentlige Informationsserver, OIS 

34.10.25 Virksomheds- og erhvervsregistrering 

08.15.05.05 CPR-registrering 

68.55.15 It-udvikling og it-projekter 

STORM: 

5.6.751.601: Administration/Databehandling/Dataudveksling 

5.6.755.639: Administration/It-udvikling og integration/Dataintegration 

 

2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet 
 
2.0. Baggrund  
Etableringen af den fællesoffentlige Datafordeler skal ses i sammenhæng med digitaliseringsstrategiens 

kapitel 10 vedr. fælles grunddata for alle myndigheder. Grunddataprogrammet har fokuseret på at 

håndtere de barrierer, der eksisterer i forhold til den effektive benyttelse og genbrug af grunddata. Som 

følge af disse barrierer, blev der i grunddataprogrammet defineret følgende fem indsatsområder: 

 

 Omkostninger ved grunddata 

 Tilgængelighed af grunddata 

 Kvalitet af grunddata 

 Sammenhæng i grunddata 

 Styring af grunddata 

 

I oktober 2012 blev grunddataprogrammet, herunder de otte delaftaler, godkendt ved ØU, og dermed 

er igangsat de offentlige indsatser og projekter, der samlet sigter mod at skabe en fælles 

http://www.form-online.dk/stage/opgavenoegle/52/#52.20.20.30
http://www.form-online.dk/stage/opgavenoegle/52/#52.20.10.15
http://www.form-online.dk/stage/opgavenoegle/54/#54.15.05.10
http://www.form-online.dk/stage/opgavenoegle/34/#34.10.25
http://www.form-online.dk/stage/opgavenoegle/08/#08.15.05.05
http://www.form-online.dk/stage/opgavenoegle/68/#68.55.15
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sammenhængende effektiv grunddataindsats på tværs af de autoritative grunddata. Disse grunddata er 

beskrevet i nedenstående figur.   

 

 
 

Samlet giver grunddata-programmet en effektivisering af den offentlige sektor på 179 mio. kr. i 2016 

stigende til 231 mio. kr. i 2020 gennem bedre sagsbehandling, mindre dobbelt-vedligehold og lavere it-

omkostninger. Etableringen af den fællesoffentlige Datafordeler har fokus på at løfte punktet 

vedrørende tilgængelighed af data, ved at sikre høje oppetider, ensartede tekniske grænseflader og et 

sted hvor man finder, indgår aftaler om og henter de offentlige grunddata.   

 

Myndigheder og virksomheder, der bruger grunddata, skal kunne modtage data hurtigt og pålideligt. 

Samtidig kan der spares penge i den offentlige sektor ved at distribuere data ad en fælles kanal frem for 

ad flere forskellige. 

 

Der eksisterer i dag en lang række beslægtede systemer til at distribuere grunddata om 

personer, virksomheder, adresser, boliger og geografi. Pga. en øget efterspørgsel efter data er der et 

stigende pres på registrene for at levere de ønskede oplysninger til brugerne. 

 

Da flere eksisterende løsninger samtidig er tæt på at være teknisk forældede, betyder det, at de 

eksisterende systemer til distribution ikke altid kan levere de ønskede data lige så hurtigt, som brugerne 

ønsker det. En fælles distributionsløsning vil imødekomme behovet for at kunne hente data nemt, 

hurtigt og pålideligt og med færrest mulige omkostninger. Og det vil spare resurser hos de 

registeransvarlige myndigheder, når det ikke længere er nødvendigt at modernisere mange forskellige 

distributionsløsninger af data hver for sig. 

 

2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen  
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Med idriftsættelsen af den fællesoffentlige Datafordeler er der etableret en fællesoffentlig infrastruktur 

til distribution af grunddata, med følgende overordnede principper: 

• Alle grunddata distribueres via Datafordeleren og Datafordeleren kan også anvendes til at 

distribuere andre relevante data end grunddata. 

• Opdatering af grunddata sker fortsat gennem grunddata-forvalterens grænseflader. Grunddata-

forvalteren skal til Datafordeleren levere og vedligeholde en opdateret kopi af grunddata med 

en frekvens, der er tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for aktualitet. 

• Eksisterende dataansvar er uændret, og dataansvarlige sikrer udviklingen af data- og 

grænsefladebeskrivelser til udstilling på Datafordeleren. Tværgående databeskrivelser udarbejdes 

i samarbejde af de relevante dataansvarlige.  

• Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser og fil-distribution til både 

offentlige og private brugere. 

• Datafordeleren leverer standardiserede aftaler for adgang til grunddata. 

• Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller betalingsaftaler 

har ret til at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt hente disse 

data uden yderligere omkostninger.  

• Datafordeleren opbevarer og distribuerer data i henhold til gældende lov. 

 

 
Datafordeleren erstatter eksisterende distributionsløsninger, herunder Kortforsyningen (landkort og 

geografi), CVR og selskabsdistributionen (virksomheds- og selskabsdata), CPR distribution 

(persondata) og OIS/AWS (adresser og ejendomme), og leverer en fælles oppetid på mindst 99 %, 

ensartede aftaler og grænseflader og et kontaktpunkt for brugere af de fællesoffentlige grunddata.  

 
2.2. Den nuværende situation  
Der eksisterer i dag separate distributionsløsninger for grunddata om personer, virksomheder, adresser, 

boliger og geografi, som funktionelt minder meget om hinanden. For de myndigheder, der står for disse 

registre, er distribution forbundet med stigende omkostninger, både på grund af stigende databenyttelse 

på platforme, men også som følge af frikøb, samt eventuelle krav om 24/7 support.  
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For de offentlige og private databrugere er det omkostningsfuldt at skulle integrere til flere forskellige 

tekniske grænseflader, at skulle indgå flere aftaler, samt løbende at skulle følge de udviklinger som sker 

på de forskellige platforme. Dernæst er det mindre stabilt at skulle hente data fra flere forskellige 

distributionsløsninger, for selv om hvert register kan levere oppetider på mellem 98 % og 99 %, så kan 

den samlede oppetid på tværs af registre kun blive 90 – 95 %.  

 

2.3. Forretningens mål med projektet  
Der etableres en fælles distribution af grunddata gennem en fællesoffentlig infrastrukturkomponent 

(Datafordeler), der sikrer mere effektiv og billigere distribution af grunddata. Dermed er projektets 

primære formål at effektivisere datadistribution i det offentlige, både ved at konsolidere – altså samle 

løsninger på en platform – eksisterende distributionsløsninger, men også sikre at der fremadrettet 

eksisterer en fælles platform, som andre offentlige data kan distribueres fra. Sidstnævnte vil medføre en 

markant reduktion i omkostninger forbundet med at skulle dele data med andre i det offentlige.   

 

2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres 
Hvis projektet ikke gennemføres vil der skulle gennemføres og finansieres større eller mindre 

moderniseringer af alle de eksisterende distributionsløsninger. Derudover vil det skulle vurderes, 

hvordan det offentlige eventuelt finansierer at de enkelte distributionsløsninger kunne overgå til 24/7 

drift hver for sig. Omkostninger til den løbende drift og vedligehold af disse distributionsløsninger vil 

formentlig antage en stigende profil blandt andet som følge af frikøb, og disse omkostninger vil være 

væsentlig større en omkostningen ved at drive de forskellige distributioner på den samme platform. 

 

For kunder vil det fortsat være en udfordring at få en samlet høj oppetid på tværs af registre, også 

selvom modernisering af de enkelte registre kan sikre en høj oppetid enkeltvis. Derudover vil 

databrugere fortsat have udfordringer med at håndtere flere forskellige aftaler om datadistribution. 

 

3. Projektets mål og succeskriterier 
 

Projektets mål Beskrivelse Succeskriterium 

Etablering af fællesoffentlig 

distributionsplatform 

Der er etableret en platform der 

distribuerer de fællesoffentlige 

data, og stiller 

distributionsfunktionalitet til 

offentlige parter, der har behov for 

at distribuere data.  

Platformen leverer ultimo 2015 de 

fællesoffentlige grunddata med en 

samlet oppetid på mindst 99 %,  

Distribution af kort og 

geografiske data 

Kortforsyningen er konsolideret 

på Datafordeleren og alle kunder 

er migreret. 

Primo 2014 kan kort og 

geografiske data hentes via 

Datafordeler, Ultimo 2014 

væsentlige dele af kortforsyning-

funktionalitet konsolideret og alle 

kunder henter data fra migreret 

platform, og Kortforsyningen som 

selvstændig platform er udfaset.  

Distribution af ejendoms- og 

adressedata 

OIS/AWS er konsolideret på 

Datafordeleren og alle kunder er 

migreret. 

Primo 2014 kan alle OIS-data 

(ejendoms-, bygnings-, bolig- og  

adressedata, samt andre 

domænedata) hentes via 
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Datafordeler, Ultimo 2014 

væsentlige dele af OIS og AWS-

funktionalitet konsolideret og alle 

kunder henter data fra migreret 

platform, og OIS som selvstændig 

platform er udfaset. 

Distribution af persondata Persondata leveres via 

Datafordeleren. 

Ultimo 2014 leveres persondata 

via Datafordeler. Ultimo 2015 er 

CPR distribution migreret, og 

kunder henter persondata via 

Datafordeler. 

Distribution af selskabs- og 

virksomhedsdata 

CVR og Selskabsdata leveres via 

Datafordeler 

Ultimo 2014 leveres 

virksomhedsdata via Datafordeler, 

og ultimo 2015 henter kunder 

virksomhedsdata via Datafordeler. 

 

En platform er migreret når distributionsfunktionalitet er flyttet ’as-is’ over på datafordelerinfrastruktur. 

En platform er konsolideret, når distributionen er genudviklet på den nye fælles platform, og fx bruger- 

og rettighedsstyring håndteres i fælles komponenter. Der henvises til bølgeplan (afsnit 9) for detaljerede 

beskrivelser af migrering og konsolidering af de eksisterende platforme. 

 

I forhold til CVR og CPR har Datafordeler projektet stor fokus på de igangsatte 

moderniseringsprojekter på begge platforme.   

 

4. Projektets business case 
Der henvises til Business casen for uddybning af projektets økonomiske nøgletal og forudsætninger. 

Forudsætninger for gevinster og udgifter er detaljeret beskrevet i business case, forudsætningsdiagram 

og læsevejledning.   

 

4.1. Projektets økonomiske nøgletal  
 

 
 

Nedenfor er projektudgifter (punkt 3) detaljeret på hovedforudsætninger fra business case.  

 

Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2012-pl)

Nr. Beskrivelse Risiko-

justeret

1 Nettonutidsværdi, mio. kr. 103,8

2 Intern rente 12,7%

3 Samlede projektudgifter, mio. kr. 50,9

4 Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr. 412,0

5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr. 199,5

6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4 - 5) 212,5

7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3) 250,3

8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6 - 3) 161,7

226,2197,9

Worst

case

101,0

22,8

200,9 286,9

398,8

304,4

Risikojust. forrige 

fase

-

12,5%

Best

case

0,0%4,8%

-

252,9

173,2 -2,3

473,3

-

-

-327,2

78,2

-

-

220,4

Ikke risiko-

justeret

48,7

97,2

34,0

152,3

17,7%

186,5

246,5
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Punkt 4 opfører omkostninger hvis ikke projektet gennemføres, og detaljerede beskrivelser af dette kan 

findes i afsnittet gevinster nedenfor. 

 

Omkostninger til etablering af CPR, CVR, OIS og Kortforsyningen er indregnet i projektomkostninger. 

Det er omkostninger ved at flytte for databrugere også. Dog vil omkostninger som følge af ændrede 

grænseflader, hvor der vil være behov en omkodning hos kunder, være indeholdt i Business Cases for 

de enkelte kvalitetsprojekter i Grunddataprogrammet. Omkostninger til flytning af kunder, i BC for 

Datafordeler, omfatter altså alene omkostninger ved at skulle hente data fra samme grænseflade fra et 

nyt udstillingspunkt.    

 
4.2. Projektets finansiering  
Der er indgået en aftale mellem regeringen og KL om finansiering til det samlede program, herunder 

udgifterne til Datafordeleren, jf nedenstående tabel: 

 

 
 

Denne aftale finansierer projektomkostninger til etablering af Datafordeler jf. nedenfor. Estimater for 

etableringsudgifter for Datafordeler er udarbejdet på baggrund af leverandørinput (POC), benchmark i 

forhold til eksisterende distributionsløsninger (NSP, OIS, Kortforsyningen, CVR, m.fl.), samt ved at 

nedbryde Datafordeler i funktioner og derefter estimere de enkelte dele. Sidstnævnte er igen 

gennemført med benchmarks i forhold til andre løsninger med lignende funktionalitet (NSP og 

DIADEM). Der henvises til Business Case og bilag til denne for yderligere oplysninger omkring 

økonomi.  

Tabel 1.11: Projektudgifter (Hovedforudsætninger) 

Navn på projektudgift (Hovedforudsætning)

Projektledelse (Digst)

Migrering (Digst)

Vilkår og kontrakter (Digst)

Analyse og kravspecificering (Digst)

Kravspecificering (Digst)

Etablering af datafordeler (Digst)

Data (Digst)

Samlede projektudgifter

35,6

5,3

0,6

4,8

1,6

0,3

                                Udgift, 

mio. kr.

50,9

2,7

Finansiering af statslige omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Statslige omkostninger v. programmet -127,7 -125,5 -133,8 -116,8 -106,8 -106,8 -106,8 -106,8

Kommunal finansiering 0 25 50 75 75 75 75 75

Fonden for Velfærdsteknologi 108,7 55,6 0,4 0 0 0 0 0

Statslig finansiering 19 44,9 83,4 41,8 31,8 31,8 31,8 31,8
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Omkostninger afholdt i analysefasen fremgår ikke af BC, da disse er afholdt før Regeringen og KL 

besluttede at igangsætte Datafordelerprojektet. Analysefasens omkostninger har derfor ikke været en 

del af finansieringsmodellen, men er afholdt på digitaliseringsstrategiens budget. Der kan dog 

eftersendes regnskabstal for analysefase, hvis dette efterspørges.  

 
5. Projektets gevinstrealisering 
 

5.1. Projektets gevinster  
Nedenfor er projektets gevinster fra business case beskrevet.  

 

 
 

Jf. gevinstrealiseringsplan nedenfor er der på nuværende tidspunkt defineret metrikker og foretaget 0-

punktsmålinger for gevinster ved at udfase de eksisterende distributionsløsninger (4.1, 4.2, 4.3 og 4.4). 

Gevinstrealiseringsgraden vil blive målt i ved udfasning af eksisterende distributionsplatforme i 

samarbejde med registerejere. Gevinster for 4.3 og 4.4 realiseres i business case først fra 2015 og 

gevinster for 4.1 og 4.2 først fra 2016. Derved sikres der ekstra tid for databrugere i forhold til at få 

flyttet datahentning fra eksisterende platforme til Datafordeler.  

 

Metrikker for brugervendte gevinster, der prioriteres at skulle måles, defineres inden realiseringsfase. 

nul-punkts målinger for disse gennemføres umiddelbart inden en gevinstbærende funktionalitet 

idriftsættes. Det vil typisk være ca. et halvt år før nedenstående ’dato for høst’. Der henvises til 

bølgeplanen (afsnit 9) og implementeringsplan (bilag 4) for yderligere detaljer omkring idriftsættelsen. 

Tabel 1.3.a.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. (2012-pl)

Total Tot. % 2011 2012 2013 2014 2015

1. Ide - 0% - - - - -

2. Analyse - 0% - - - - -

3. Anskaffelse (=3.1+3.2) 7,1 14% - 3,5 3,6 - -

3.1. Specificering 2,0 4% - 1,1 0,8 - -

3.2. Udbud 5,2 10% - 2,4 2,8 - -

4. Gennemførsel 43,8 86% - - 22,5 20,6 0,6

5. Realisering - 0% - - - - -

   Total 50,9 100% - 3,5 26,1 20,6 0,6

Tabel 1.10: Økonomiske gevinster (Hovedforudsætninger)

Navn på gevinst (Hovedforudsætning)

Komponenter

Virksomhedsdata

Persondata

Kort og geografiske data

Ejendoms- og adressedata

Fælles testdata

Udvikling/modernisering

Ejendoms- og adressedata (indtægtsdækket)

Kopiregistrering

Serviceplatforme

Distribution af data

Samlede driftsudgifter

31,4 - 31,4

45,5

26,4

199,5 212,5412,0

5,2 21,2

4,0 - 4,0

- 37,5

1,7 57,8

1,9 6,7

7,2 2,4 4,8

171,0 57,0 114,0

58,5 13,0

Udgifter hvis ikke 

projektet gennemføres 

(nul-projekt), mio. kr.

Udgifter (ekskl. 

projektudgifter) hvis 

projektet gennemføres, mio. 

kr.

   Bruttogevinst

37,5

59,5

8,6

8,1 - 8,1

- 118,3 -118,3
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Gevinst 

ID

Gevinsttitel

Type 

(øk/ ik-

keøk)

Beskrivelse

Gevinst-

ejer

Hvor høs-

tes gevin-

sten?

Startdato 

for høst

Slutdato 

for høst

0-

scenariet, 

risikojuste

ret 

(faneblad 

1.b og 

2.c)

1-

scenariet, 

risikojuste

ret 

(faneblad 

1.b og 

2.c)

Forventet 

gevinst, 

risikojust

eret (0-1)

Måle-

enhed

0 TKr.

7 Kopiregistre ØK

Besparelser på 

drift og 

vedligehold af 

kopiregistre

JRO
databruge

re

01.01.201

5

31.12.202

1
500 0 500 TKr.

6

3.1.3 Udvikling

Serviceplatforme ØK

Besparelser på 

drift og 

videreudvikling af 

serviceplatforme

JRO
databruge

re

01.01.201

5

31.12.202

1
1000

5000 TKr.

0 1000 TKr.

Databruge

re, 

datadistri

butører

01.01.201

5

31.12.202

1
5000 0

4.4 Kort og geografiske data ØK
Besparelser på 

drift KMS
JRO

5 Testdata ØK

Besparelser ift. 

Veligehold af 

testdata + 

gennemførsel af 

tests

JRO

MBBL
01.01.201

5

31.12.202

1
4500 0

KMS
01.01.201

5

31.12.202

1
6.500 0 6500 TKr.

4.3
Ejendoms- og 

Adressedata
ØK

Besparelser på 

drift af OIS
JRO

19000 TKr.

4500 TKr.

CPR
01.01.201

6

31.12.202

1
19000 04.2 Persondata ØK

Besparelser på 

drift hos CPR
JRO

790 TKr.ERST
01.01.201

6

31.12.202

1
790 04.1 Virksomhedsdata ØK

Besparelser på 

drift hos ERST
JRO

3.3 Sikkerhed

3.2 Integration ØK
Billigere 

integration
JRO

25750 0

TKr.

TKr.

TKr.

ØK
En fælles 

sikkerhedsmodel
JRO

31.12.202

1

31.12.202

1

Databruge

re

TKr.

TKr.
01.01.201

5

01.01.201

5

437,5 0

312,5

3750

Databruge

re, 

datadistri

butører

01.01.201

5

3750

312,5

0

0

JRO 4000

3.1.2 Udvikling ØK

Sparede 

omkostninger på 

fremtidig 

udvikling

JRO

31.12.202

1

21.12.201

5

Databruge

re
4000 0

0 0ØK

Sparede 

omkostninger på 

fremtidig 

udvikling

JRO
Databruge

re

01.01.201

5

31.12.202

1

01.01.201

4

25750
Datadistri

butører 

437,51.1 Metadata Øk

ét 

metadatakatalog 

hvor alle 

databrugere kan 

finde relevante 

oplysninger

JRO
31.12.202

1

Databruge

re

1.2 Hændelsesfordeling Øk

distribution af 

forretningshænd

elser

01.01.201

6
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6. Projektets tekniske løsning 
Der er i projektets analysefase udarbejdet omfattende beskrivelser af nødvendig funktionalitet, samt 

konceptuel og logisk arkitektur. Herudover er der også udarbejdet genbrugsvurderinger af 

fællesoffentlige komponenter, samt allerede eksisterende distributionsløsninger. I sidstnævnte 

genbrugsvurdering er OIS, CPR, CVR, Kortforsyningen, ATPs distribution, DSTs distribution, 

National Service Platorm (NSI), eIndkomst distribution (SKAT), samt specifikationer for 

Serviceplatform (KL/KOMBIT) vurderet.  

 

Tidligere er der gennemført Proof-of-concept (POC) på en cloud-baseret SOA løsning (Microsoft 

Azure) og en Master Data Management platform (IBM MDM). Begge POC viste, at det teknisk er 

muligt at konsolidere løsninger, da de forskellige distributionsløsninger funktionelt minder meget om 

hinanden, selvom de er implementeret på meget forskellige teknologier. POC har også leveret grundlag 

for både afgrænsning af opgaven samt det efterfølgende estimeringsarbejde. I det offentlige findes der 

blandt andet med OIS også et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at konsolidere flere 

distributionsløsninger på en platform, med gevinster både for databrugere og datadistributører.   

 

I september og oktober 2012 er gennemført teknisk dialog med 15 forskellige it-leverandørhuse, der 

blev bedt om at give bud på en teknisk løsning. På baggrund af denne tekniske dialog kan det 

konkluderes, at der findes mange produkter, der både helt eller delvist kan understøtte de efterspurgte 

funktionelle behov. Bud på løsninger dækkede både open source, COTS (hyldevare med mere klassiske 

licensbetingelse) og systems-in-a-box (system hvor man får en hardwarebox med alt nødvendigt 

software til at stille i serverrummet).  

 

I det følgende opsummeres kort de tanker, der er gjort om den tekniske løsning, for mere detaljerede 

oplysninger henvises det til fremsendte bilag 4 (implementeringsplan), bilag 6 (beskrivelse af platform) 

og bilag 7 (opsummering valg af løsningsmodel). 

 

Der findes allerede i dag hos grunddata-forvalterne en lignende løsninger, som funktionelt kan levere 

det samme som Datafordeleren vil levere. De er dog datamæssigt afgrænset, enten ved at fokusere på 

bestemte datasæt, ved at udstille datasæt der er specifikke for bestemte forretningsopgaver, eller udstille 

data i en mere domænespecifik kontekst. Altså findes der allerede i dag en række modne kørende it-

løsninger, der til sammen i høj grad dækker den efterspurgte funktionalitet.  
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Ovenstående figur beskriver basisplatformen, som består af den basale infrastruktur (IaaS), der 

omfatter netværk, servere og basissoftware (styresystemer med videre), den fælles platform for 

datadistribution (PaaS), integration til bagvedliggende registre, samt GIS- og register-specifik 

funktionalitet til distribution. Platformsdele er yderligere opdelt i de funktionaliter, der skal stilles til 

rådighed via platformen. Når IaaS er etableret kan de første distributioner, nemlig OIS og 

Kortforsyningen flyttes over på denne infrastrukturramme, og konsolidering af funktionalitet kan 

begynde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Autentifikation 
(2) 

Accounting / 
Statistik (7) 

Afregning 
(betaling) (8) 

Switchboard (9) 

Skalering / 
performance 

(21) 

Fildistributinon 
(herunder FTP) 

(13)  

Administration 
af datafordeler 

(14) 

Opdatering af 
data i   

Datafordeler (16) 

Logning og 
monitorering 

(24) 

Produkthåndteri
ng (26) 

Synkronisering 
med 

grunddataregistr
e (27) 

 

 

Brugerstyring 
(administration) 

(1) 

Transformation 
(22) 

Metadata (10) 
Service /  

forespørgsel 
validering (30) 

Filtrering (6) 

Adgang / profiler 
håndtering 

(authorization) 
(3) 

Servicelag til 
Datadistribution 

(12) 

Datalag (15) 

Geo Paas 

Register Paas 

Fælles Paas 

Fælles IaaS 

  

Grunddataregistre 

Push Pull 

Fælles Paas 
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I senere bølger implementeres den udvidede platform ved at tilføje de funktioner der er beskrevet i 

ovenstående figur.  

 

7. Projektets leverancer 
 
7.1. Projektets hovedleverancer 
Nedenstående leveranceoversigt fokuserer især på leverancer i anskaffelsesfase og de første dele af 

gennemførselsfase. Der henvises til bølgeplan (afsnit 9) for den grafiske beskrivelse. 

 

I leveranceoversigten er der taget højde for at kvalitetssikring og beslutningsprocesser kan vise sig mere 

omfattende en estimeret, da der er mange interessenter på tværs af organisatoriske skel. Dernæst er der 

endnu ikke indgået aftale med leverandør. 

 

Derfor er leveranceplan opdelt i milepæle for best case og worst case. De milepæle som især er 

følsomme tidsmæssigt er angivet som en sandsynligt mellemleje mellem best og worst case. Milepæle 

som vurderes mindre følsomme vil typiske fremstå ens på tværs af sandsynlig case, best case og worst 

case.  

 

Leverancemilepæle er justeret på baggrund af valget af konkurrencepræget dialog. 

 

 

 

Leverance 

 

Beskrivelse 

 

Leverancens milepæle  Best case Worst case 

Projekt risikovurderet Risikovurdering i Statens 
it-projektråd gennemført 

Specificeringsfase: Ca. 

15. november 2012 

Ibid. Ibid. 

Udbudsbekendtgørelse Udbudsbekendtgørelse 
udsendes, 
udbudsstrategi fastlagt 

Specificeringsfase: Primo 
januar 2013 

Ult. Nov. 
2012 

Primo feb. 
2013 
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Aftale om distribution 
af kortforsynings- og 
OIS data 

Der er indgået 
migreringsaftale vedr. 
OIS mellem MBBL og 
Digitaliseringstsyrelsen 
og der er indgået Der er 
indgået migreringsaftale 
vedr. 
Kortforsyningen mellem 
GST og 
Digitaliseringstsyrelsen 

Der er indgået aftale med 
GST og MBBL omkring 
flytning af distribution til 
datafordeler.  

Specificeringsfase: januar 
marts 2013 

Ibid. Ibid. 

Driftsorganisering Driftsorganisering, 
herunder operatør og 
systemejerskab afklaret 

Specificeringsfase: 
Februar. 2013 

Ibid. Ibid. 

Prækvalifikation Prækvalificerede udvalgt Specificeringsfase: Medio 
marts 2013 

30. jan. 
2013 

medio apr. 
2013 

Udbudsmateriale og 
kravspecifikation 

Meddelelse om 
prækvalifikation 
udsendes sammen med 
udbudsmateriale og 
kravspecifikation 

Specificeringsfase: medio 
marts 2013 

30. jan. 
2013 

medio apr. 
2013 

Leverandørtilbud Leverandørtilbud 
modtages, og vurdering 
af tilbud igangsættes 

Udbudsfase: Primo maj 
2013 

Ibid. Primo jul. 
2013 

Valg af leverandør Der vælges leverandør, 
og kontraktarbejde 
igangsættes 

Udbudsfase: maj-august 
2013, kontrakt indgået 
oktober 2013 

30. maj 
2013 

Kontrakt 
indgået 
December 
2013 

Aftale om distribution 
af person- og 
virksomhedsdata 

Der er indgået aftale med 
ERST og CPR omkring 
flytning af distribution til 
datafordeler.  

Udbudsfase: medio 2013  Ibid. Ibid. 

Infrastruktur leveret  Infrastruktur (omtalt IaaS 
i bølgeplan) leveres. 

Gennemførselsfase: 
Ultimo 2013 

Ultimo 
sept. 2013 

Primo 

Migrering af OIS og 
kortforsyningen 

OIS og kortforsyningen er 
migreret til fælles 
infrastruktur 

Gennemførselsfase: 
Februar 2014 

Ultimo 
dec. 2013 

Ultimo 
marts 2014 

Distributionsplatform 
leveret 

Distributionsplatformen 
(PaaS) leveres 

Gennemførselsfase: 
Medio 2014 

Ultimo 
marts 
2014 

Tredje 
kvartal 2014 

CPR og CVR etableret 
på platform 

CPR, selskabs- og CVR 
distribution er etableret 
på platformen 

Gennemførselsfase: 
Medio 2014 

Juni 2014 Ultimo 2014 

 

 

8. Projektets tidsplan 
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8.1. Tidsplan 
 

Fase Nr.   Fasenavn Startdato Slutdato Varighed (mdr) Varighed % 

1   Ide 01-11 06-11 5 3% 

2   Analyse 06-11 09-13 27 17% 

3   Anskaffelse 01-09-2012 01-07-2013 10 6% 

3.1   Specificering 09-12 02-13 5 3% 

3.2   Udbud 02-13 07-13 5 3% 

4   Gennemførsel 07-13 05-15 22 14% 

5   Realisering 12-13 12-21 96 60% 

 
Der henvises til bølgeplan i næste afsnit for flere detaljer omkring ledelsesfaserne 3 og 4.  

 

 

 

9. Strategier for projektets gennemførelse 
Den helt overordnede strategi for projektets gennemførsel er beskrevet i bølgeplan (se bilag 5), hvorfra 

nedenstående figur er hentet.  Derudover er der udarbejdet implementeringsplan, som kan findes i bilag 

4. 

 

 
 

Bølgeplanen opdeler projektet i en række leverancebølger med aftalte leverancer for hver enkelt bølge. I 

bølge 0, der svarer til specificeringsfasen i Statens it-projektmodel, leveres kravspecifikation og 

udbudsmateriale, og alle væsentlige aftaler for det efterfølgende arbejde skal være indgået i denne fase. I 

hver bølge udarbejde detaljeret plan for den følgende bølge. 

 

I bølge 1 startes udviklingsprojektet med etableringen af basisplatformen til distribution af data. Denne 

leverance er opdelt i en leverance af infrastruktur, netværk og servere (bølge 1) og etablering af selve 

distributionsplatformen (bølge 2). Så snart infrastruktur er etableret påbegyndes migrering af de to 
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første distributionsløsninger der skal køre på Datafordeleren. Det drejer sig om kortforsyningen og 

OIS/AWS. Disse to løsninger migreres i første omgang som de er, men hvis der findes åbenlyse 

konsolideringsmuligheder (altså hvor fx databaser kan lægges sammen), så vil der også ske en 

konsolidering. I begyndelsen af fase 1 indgås også aftaler med relevante underleverandører med 

detaljeret teknisk kendskab til de løsninger, der skal migreres i første faser.   

 

I bølge 2 færdiggøres etableringen af basisplatformen, med 3-6 referenceimplementeringer. Sidstnævnte 

skal benyttes som piloter for den konsolidering, der skal gennemføres. Herudover igangsættes den 

løbende konsolidering af kortforsyningen og OIS/AWS.  

 

I bølge 3 påbegyndes uviklingen af den udvidede platform, og CVR-, selskabs- og CPRdata flyttes til 

platformen. Disse registre forventes at bestå i en data- og serviceflytning – altså ingen as-is migrering. 

Bølge 3 vil formentlig også indeholde nedlukningen af den ’gamle’ OIS og Kortforsyningsdistribution, 

efter en periode med paralleldrift.   

 

I bølge 4 er der specifikt fokus på anvendersiden. Mange databrugere ville allerede være overgået til 

Datafordeler på dette tidspunkt, men fokus vil her være på at håndtere resterende brugere – og især i 

samarbejde med grunddataprogrammets kvalitetsinitiativer at flytte de databrugere, der skal gennemføre 

nyudvikling for at hente data via nye services på Datafordeleren. I bølge 4 vil der også blive 

implementeret en række relevante forretningshændelser, som distribueres via Datafordeler. De 

specifikke hændelser vil blive afklaret i foregående bølger, og i arbejdet med kundebehov (sidstnævnte 

ligger også i bølge 4). 

 

Bølge 5 har fokus på at kunne indtage andre data, og håndteringen af yderligere kundebehov.  

 

9.1. Udbudsstrategi 
Det er besluttet at gennemføre udbud efter konkurrencepræget dialog med afsæt i K02 kontrakten, 

hvor i der indarbejdes agile elementer. Der gennemføres et samlet udbud af anskaffelse 1 (Datafordeler 

PaaS) og anskaffelse 2 (It-infrastruktur), da den sammenhængende effektive udvikling og drift af 

Datafordeleren og it-infrastrukturen vurderes at være kritisk for projektets succes i driftsfasen. Der 

lægges dog vægt på at de enkelte dele efter etableringen kan udbydes særskilt. 

 

Bud på delleverancer (DL) og optioner findes nedenfor: 

 

• DL1: Infrastruktur (IaaS) + drift og vedligehold 

• DL2: Support  

• DL3: BasisPlatform (PaaS/registerPaaS) + 1-3 referenceimplementeringer + drift/vedligehold 

• DL4: GeoPlatform (GeoPaas) + 1-3 referenceimplementeringer + drift/vedligehold 

• DL5: Migrering OIS/KF (NB! Skal være åbent for andre modeller) 

• Option1: CPR leverance: Migrerering/implementering af Persondatadistribution 

• Option2: CVR leverance: Implementering af Virksomhedsdatadistribution 

• Option3: Udvidet platform 

• Option4: Udvidet geoplatform  

 

Der henvises i øvrigt til udbudsstrategi for detaljerede informationer om udbudskonstruktion og 

udbudsplan  
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9.2. Udviklingsstrategi (herunder forventet udviklingsmetode) 
Overordnet styringsmæssigt benyttes en udviklingsramme baseret på vandfaldsmodellen, hvor 

væsentlige milepæle for delleverancer er indskrevet med deadlines, og der kan opfølges på disse med 

styregruppe. Disse milepæle vil tage afsæt i den fremsendte bølgeplan. Hver milepæl vil dog 

udviklingsmæssigt være opdelt i en række produkter, som leveres i samarbejde med leverandør med 

benyttelse af iterative metoder, fx SCRUM. For at sikre den optimale leveranceorganisation med 

metodefællesskab, vil detaljerede beskrivelser af metoder og fremgangsmåder først blive endeligt 

fastlagt i samarbejde med den valgte leverandør.   

 

9.3. Implementeringsstrategi og overdragelse til forretningen 
Der henvises til beskrivelse af bølgeplan ovenfor, bølgeplanen i bilag 5, samt implementeringsplan i 

bilag 4. 

 

9.4. Strategi for overdragelse af system  
Der er endnu ikke valgt leverandører til etableringen af Datafordeler, og overdragelse skal ligeledes 

aftales nærmere med den organisation, som påtager sig operatøransvaret. Dette vil blive afklaret 

nærmere inden udbudsmateriale og kravspecifikation udsendes.. 

 
10. Projektets risici  
 
10.1. Projektets risikostyring 
Skabelon fra ministeriernes projektkontor anvendes til beskrivelse af risici. Risikoliste opdateres mindst 

en gang månedligt, og sendes til orientering til hvert styregruppemøde. De højeste risici vendes med 

styregruppen, og det vurderes om der er risici, der skal sendes videre til grunddatabestyrelsen til 

orientering eller behandling.   

 

10.2. Projektets vigtigste risici 
Nedenfor er risici med den højeste risikoprofil fra risikoanalysen beskrevet. Der henvises til medsendt 

risikoanalyse for øvrige risici. 
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11. Kvalitetsplanlægning 
Formålet med kvalitetsplanen er at sikre, at den implementerede fællesoffentlige Datafordeler 

indeholder den rigtige funktionalitet og opfylder fornødne kvalitetskriterier, således at de identificerede 

gevinster kan realiseres.  

 

Omfanget af kvalitetsplanen dækker faserne Anskaffelse, Gennemførsel og Realisering. For 

Realiseringsfasen er der et direkte samspil med kvalitetsplaner for grunddataprogrammets 

kvalitetsinitiativer, da data udstilles som leveret fra grunddataregistrene. Derudover er der et direkte 

samspil til Gevinstrealiseringsplanen (se afsnit 5). 

 

Kvalitetsplanen har forskelligt detaljeringsniveau for de forskellige faser, hvor anskaffelsesfasen er den 

mest detaljerede.  

 

I tabellen nedenfor er projektets væsentligste kvalitetsaktiviteter frem til afslutningen af bølge 2 

beskrevet. Der henvises til kvalitetsplan for mere detaljerede beskrivelser af de forskellige punkter. 

 

2

Det er en udfordring 

etablere en funktionel 

organisation, der kan 

understøtte både 

datadistributører og 

databrugere 26-02-2012 Organisation Realisering 3 4 12

Der udarbejdes og 

besluttes en organisering 

med klare roller, ansvar og 

mandat, der sikrer at 

Datafordeler kan drives 

optimalt. Der indgås aftale 

med offentlig institution, 

der har erfaring med 

operationelle opgaver i 

forhold til Datafordeleren.  

Organisering skal være 

klart beskrevet og 

accepteret inden 

udsendelse af 

udbudsmateriale.

5

Svært at få fat i 

slutbrugere, i forhold til 

at få defineret præcise 

behov for oppetider og 

tilgængelighed. 20-02-2012 Interessenter Anskaffelse 4 3 12

Løbende dialog med fx KL, 

private brugere og 

borger.dk, i forsøg på at 

skabe bedre kontakt til de 

slutbrugere (ikke 

interesseorganisationer)

18

Projektet skal tage højde 

for mange sideløbende 

projekter i 

grunddataprogrammet, 

herunder løbende tage 

højde for deres 

implementeringsplaner 26-09-2012 Interessenter Gennemførsel 4 3 12

Håndteres løbende i 

bølgeplan, og i 

grunddataprogram.

19

Datafordeleren vil være 

kritisk for mange 

brugeres forretning. 

Manglende stabilitet vil 

påføre brugerne 

betydelige omkostninger 

og manglende tillid hos 

brugerne til stabilitet vil 

gøre det vanskeligt at få 

brugere på løsningen. 26-09-2012 Interessenter Gennemførsel 4 3 12

Løsningen skal være 

sikker og stabil, hvilket vil 

være en væsentlig 

udvælgelsesparameter i 

forhold til leverandør. Der 

udarbejdes 

beredskabsplan for 

eventuelle nedbrud. 

Offentlige og private 

databrugere høres i forhold 

til stabilitetskrav.  

Risiko

id
Indhold Dato

Tidspunkt

(fase)

Inden reducerende tiltag

Risikotype Sand-

synlig-

Konse-

kvens

Risiko-

værdi

Reducerende tiltag
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12. Tolerancer og rapporteringskrav 
 
12.1. Tolerancer i projektet 
I anskaffelsesfasen er der som udgangspunkt ingen tolerencer, og ændringer til tid, kvalitet eller 

økonomi skal vendes med styregruppe. For realiseringsfase er der endnu ikke aftalt tolerancer med 

styregruppe. 

 

Tolerance  Råderum for projektleder 

Projektudgifter (Anskaffelsesfase) 0 % 

Interne ressourcer 

(Anskaffelsesfase) 

0 % 

Tid (Anskaffelsesfase) 0 % 

Produkt Kvalitetskrav Kvalitetsaktivitet Forventet 
dato 

Ansvar 

Kontrakt Kontrakt afspejler det 
iterative aspekt som 
Gennemførselsfasen 
kræver 

Review af både juridiske 
og it-kyndige  

Primo 2013 Pauline 

Kravspecifikation Det ”rigtige” 
kravindhold for 
funktionelle og ikke-
funktionelle krav 

Internt review i 
projektgruppen 

Primo 2013 PL 

Kravspecifikation Krav omfatter 
interessenters behov 
og krav, herunder de 
øvrige 
grunddatainitiativer 

Eksternt review hos 
udvalgte interessenter 
(referencegruppe) 

Primo 2013 PL 

Øvrige kontraktbilag Korrekt indhold og 
sammenhæng til 
kontrakt 

Internt review i 
projektgruppen 

Primo 2013 PL 

Prækvalifikations-
materiale 

Opfylder juridiske og 
EU-udbudskrav 

Eksternt juridisk review Ultimo 2012 Pauline 

Organisatoriske setup 
og implementering 

Sikre at optimalt 
organisatorisk setup 
omkring 
datafordeleren 

Organisatorisk setup 
godkendes af 
Grunddatabestyrelsen 

Primo 2012 Grunddata-
bestyrelsen 

Organisation omkring 
datafordeler 

Det organisatoriske 
setup omkring 
datafordeleren skal 
altid afspejle ansvar 
og vigtige 
interessenter omkring 
grunddata 

Årligt review at 
organisatoriske setup 
gennemføres med 
udgangspunkt i 
checkliste 

Årligt Grunddata-
bestyrelsen 

Migrering af OIS til 
IaaS 

Bevarelse af samme 
funktionalitet og 
grænseflader 

Regressionstest mod 
eksisterende OIS 

Primo 2014 Leverandør 

Migrering af 
Kortforsyning til IaaS 

Bevarelse af samme 
funktionalitet og 
grænseflader 

Regressionstest mod 
eksisterende 
kortforsyning 

Primo 2014 Leverandør 
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Kvalitet (Anskaffelsesfase) Der henvises til kvalitetsplan 

Afvigelser godkendes af: Styregruppeformand  

 

12.2. Rapporteringskrav 
Følgende rapporteringskrav er gældende for dette projekt: 

 

Rapport Modtager Formål Frekvens 

Statusrapportering Grunddatasekretariat 
/ grunddatabestyrelse 

Orientere 
grunddatasekretariat 
og 
grunddatabestyrelse 
om fremdrift 

Månedligt 

Statusrapportering Statens it-projektråd Løbende opfølgning 
til Statens it-
projektråd 

½ - årligt 

Statusrapportering Digitaliseringsstrategi
en 

Løbende opfølgning 
på 
digitaliseringsstrategi
ens initiativer 

Hvert kvartal 

Rapportering til styregruppe Styregruppe for 
Datafordeler 

Opfølgning på 
leverancer, tidsplaner 
og økonomi. 
Beslutningsoplæg 

Månedligt 

 

 

13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder 
 

13.1. Afgrænsning 
 

Afgrænsning Beskrivelse af afgrænsning Begrundelse for afgrænsning 

Opdatering af data Datafordeleren leverer ikke 
services til opdatering af data. 

Dataansvar ligger fortsat hos 
registermyndighed. Hvis 
Datafordeleren rettede data, ville 
det medføre et 
uhensigtsmæssigt dobbelt 
dataejerskab, og det ville være 
nødvendigt at genskabe alle de 
komplekse regler vedr. 
dataopdatering på 
Datafordeleren. 

Databerigelse/datarettelser på 
distributionssiden – herunder også 
kvalitetsforbedringer 

Datafordeleren går ikke ind og 
beriger eller retter i data, men 
udstiller disse som de er 
modtaget fra register. 

Dataansvar ligger fortsat hos 
registermyndighed. Hvis 
Datafordeleren rettede data, ville 
det medføre et 
uhensigtsmæssigt dobbelt 
dataejerskab. 
Kvalitetsforbedringer i data ligger 
i de andre delaftaler.  

Datamodel/servicegrænseflade Selvom Datafordeler kan stille Dataansvar ligger fortsat hos 
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krav til udformning af de enkelte 
datamodeller og 
grænsefladebeskrivelser, så er 
det registermyndighedens 
ansvar at udarbejde 
grænseflader og datamodeller. 
Grunddataprogrammet 
koordinerer fastlæggelse og 
beskrivelse af harmoniserede 
datamodeller. 

registermyndighed. Den 
forretningsmæssige viden om 
data overtages ikke af 
Datafordeleren. 

Domænedata Datafordeleren kan godt levere 
domænedata, men kun efter at 
der er indgået specialaftaler om 
dette og under forudsætning af, 
at dette ikke negativt påvirker 
Datafordelerens stabile 
distribution af grunddata. 

Der er ifm. beslutningern om at 
etablere datafordeleren allerede 
indgået aftale om at alle OIS- og 
Kortforsyningens data indgår i 
Datafordeleren, 

Datafordeleren har fokus på at 
levere grunddata. 

   

 

 
13.2. Projektets afhængigheder 
Tabellen nedenfor beskriver projektets væsentligste afhængigheder: 

 

Afhængighed  

 

Kort beskrivelse af 

afhængighed 

Projektejer/ 

systemejer  

Håndtering af 

afhængighed  

Grunddataprogrammet En række ændringer 
til eksisterende 
distribution skal 
løbende afstemmes i 
forhold til, hvornår 
Datafordeler er klar til 
at overtage denne 
distribution. 

JRO Der koordineres 
løbende på tværs i 
grunddataprogramme
t. Der udarbejdes 
afhængigheds-
diagram i grunddata-
program, med fokus 
på kritiske 
afhængigheder 

Serviceplatform/KL 
rammearkitektur 

Der er mulighed for 
genbrug og 
udveksling af 
erfaringer med 
Kombit omkring 
Serviceplatform, samt 
evt. 
samarbejdsaftaler 
mellem Datafordeler 
og Serviceplatform 
om distribution af 
grunddata. 

 JRO/Ghita Thiesen Der er løbende 
kontakt med KOMBIT 
og KL, og det 
vurderes i hvor høj 
grad arbejdet på 
tværs af de to 
platforme  kan og skal 
formaliseres. 

ERST moderniseringsprogram Det er væsentligt at 
der sikres 

JRO/Hanne Der etableres 
formaliseret 
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sammenhæng til 
moderniseringsprogra
mmet i ERST, så 
eventuel 
dobbeltudvikling 
undgås, samt at 
leveranceplaner 
løbende afstemmes. 

Sommerfelt samarbejde omkring 
dette. ERST indgår i 
projektgruppe og 
styregruppe. 

CPR moderniseringsprogram CPR forventninger til 
hvornår distribution 
kan overgå til 
Datafordeleren, samt 
teknisk model for 
overgangen skal 
løbende koordineres. 

JRO/Carsten Grage CPR indgår i 
projektgruppe og 
styregruppe, og 
afhængigheder 
vendes løbende. 

OIS-datawarehouse Det er en 
forudsætning, at 
Datafordeler 
erstatter/udfaser OIS. 
Bl.a.forudsættes, at 
alle OIS-data kan 
formidles via 
datafordeleren, 
således at MBBL ikke 
har paralleldrift eller 
lignende. Herunder er 
der også et stort 
koordineringsbehov 
ift. de 
kvalitetsprojekter som 
vedrører data som i 
dag distribueres via 
OIS 

JRO/Søren Rude MBBL indgår i 
projektgruppe og 
styregruppe, og 
afhængigheder 
vendes løbende 

Kortforsyningen Det er en 
forudsætning, at 
Datafordeler 
erstatter/udfaser 
Kortforsyningen. 
Bl.a.forudsættes, at 
alle geo-data kan 
formidles via 
Datafordeleren, 
således at GST ikke 
har paralleldrift eller 
lignende. Herunder er 
der også et stort 
koordineringsbehov 
ift. de 
kvalitetsprojekter som 
vedrører data som i 
dag distribueres vis 
Kortforsyningen 

JRO/Thorben Hansen GST indgår i 
projektgruppe og 
styregruppe og 
afhængigheder 
vendes løbende 

 

 

14. Organisering 
 



 
  

Fællesoffentlig Datafordeler  Version 1.65 
[Projektinitieringsdokument]  Side 23 

 

14.1. Projektorganisation  
Følgende figur beskriver den overordnede organisering i implementeringsforløbet. Leverandører 

kommer dog ikke til at indgå i organisering før leverandør er valgt medio 2013. Da projektet er en del 

af Grunddataprogrammet, er der reference til Grunddataprogrammets organisering. Der henvises til 

fremsendt Grunddata programdefinition for yderligere oplysninger.  

 

 
 

Til specificeringsfasen er der etableret en projektgruppe bestående af specialister fra de eksisterende 

distributionsløsninger, samt personer med erfaring indenfor udbud, it-arkitektur og kravspecificering. 

Styregruppen består af repræsentanter fra de eksisterende distributionsløsninger, formand fra DIGST, 

samt en repræsentant fra KL. Endelig nedsættes en referencegruppe som kan deltage i forhold til 

kvalitetssikring af leverancer, samt input til kravspecificering.  

 

Der er udarbejdet mere detaljerede beskrivelser af overvejelser omkring organiseringen, som kan 

fremsendes efter behov.    

 

14.2. Styregruppe for anskaffelsesfasen. 
 
Første styregruppemøde i anskaffelsesfasen blev afholdt 22. oktober 2012. Styregruppen har følgende 

bemanding: 

 

Rolle Navn Titel 

Styregruppeformand/ projektejer  Jens Krieger Røyen (DIGST) Kontorchef 

Seniorbrugere (Gevinstejere) Thorben Hansen og  

Mads Bjørn-Møldrup (GST) 

Søren Rude (MBBL) 

Hanne Sommerfeldt (ERST) 

Carsten Grage (CPR) 

Ghita Thiesen (KL) 

Kontorchef 

Kontorchef 

Kontorchef 

Programleder 

Kontorchef 

Kontorchef 

Seniorleverandør Vælges medio 2013  

Projektleder David Graff Nielsen Chefkonsulent 

Repræsentant for 

Grunddatasekretariat 
Lis Dreier Schäfer Fuldmægtig 
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14.3. Projektleder 
 

Navn Relevant erfaring og evt. certificering 

David Graff Nielsen ØS/DIGST: Ansvarlig redaktør og projektleder for FORM/STORM 

ØS: Delprojektleder – it-analyse af de statslige ERP systemer 

ØS: Projektleder – udarbejdelse af koncernfælles it-strategi 

BRFkredit: Projektleder og it-arkitekt på etablering af system til 

understøttelse af it-porteføljestyring (SOA repository) 

EOGS: Programleder – moderniseringsprogrammet 

EOGS: Projektleder – modernisering af selskabsregistreringssystem 

EOGS Projektleder – modernisering af CVR 

EOGS: Projektleder – etablering af enhedsregistreringssystem 

Certificeringer:  

IPMA niveau C (DanskProjektledelse) 

Prolog uddannelse (CfL – Center for Ledelse) 

Master Class i projektledelse (Personalestyrelsen) 

Projektlederuddannelse (EOGS) 

Cand IT – Softwareudvikling: Herunder projektledelse og videregående 

projektledelse (ITU) 

 

Gennemfører efteråret 2012 MSP uddannelse 

 

14.4. Øvrige roller og bemanding 
 

Gruppe Rolle Navn 

Projektgruppe Specialist 

Kortforsyningen 

Anders Friis-Christensen (GST) 

Projektgruppe Specialist OIS Kristian K. Hansen (MBBL) 

Projektgruppe Specialist CPR Jeanne Olsen (CPR) 

Projektgruppe Specialist CVR Nils-Bro Müller (ERST) 

Projektgruppe It-

arkitekt/kravspecificering 

Kurt Hansen (Strand og Donslund) 

Projektgruppe Udbud og jura Pauline Dich-Johansen (DIGST) 

Projektgruppe Kravspecificering, 

standardisering  

Adam Arndt (DIGST) 

 

Følgegruppe med repræsentanter fra databrugere (ATP, SKAT, KL, DST) forventes etableret i 

samarbejde med grunddataprogrammet. 

 

14.5. Systemansvarlig  
 

Systemejer Enhed 

Jens Krieger Røyen FM/DIGST 

 

 

15. Interessent- og aktørhåndtering 
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Interessent Område i 
projektet der har 
interesse (fx fase 
el. leverance mv.) 

Interessentens 
holdning til projektet 
og mulige reaktion 

Interessentens betydning for 
projektet (inkl. overvejelser om 
håndtering) 

ERST Leverandør af CVR 
grunddata 

En fælles 
Datafordeler kan 
varetage CVR’s 
distribution af 
virksomhedsdata og 
distributionen af 
selskabsdata, og 
dermed 
aflaste/overtage 
egen distribution. Er 
derfor en væsentlig 
interessent 
interesseret i hele 
det tekniske setup. 

Ser udfordringer i 
forhold til 
sammenhængen til deres 
eget 
moderniseringsprogram, 
og det har været svært at 
afsætte ressourcer 

Høj interesse, Obligatorisk deltager i 
workshops, projektgruppe og 
styregruppe 

CPR-kontoret Leverandør af 
person grunddata 

En fælles 
Datafordeler kan 
varetage CPR’s 
distribution af 
persondata og 
dermed 
aflaste/overtage 
egen distribution 

Holding positiv, da en 
CPR lettes for en del 
opgaver, og da det 
fjerner kompleksitet fra 
deres egen 
modernisering. 

Bekymring omkring 
videreførelse af de 
mange forskellige og 
gamle ”aftaler” CPR har 
i dag 

Høj interesse, Obligatorisk deltager i 

workshops, projektgruppe og 

styregruppe 

GST Leverandør af 
geografiske og kort 
grunddata 

Meget positiv. 

GST står foran en 
teknisk opgradering, 
som evt. kan 
udskydes/undgås. 

Bekymring om 
distribution af data der 
ikke er grunddata 

Høj interesse, Obligatorisk deltager i 

workshops, projektgruppe og 

styregruppe 

MBBL (BBR, OIS og 
AWS) 

Leverandør af BBR 
grunddata og 
ansvarlig for 
distribution af BBR- 
og andre 
domænedata via OIS 
og AWS. 
Distributions-
mekanismer har 
således stor 
interesse. 
Datafordeleren kan 
erstatte OIS-
løsningen, hvis 

Positiv overfor hele 
Datafordeler-setupet 

Delaftale 1 og 2 i 
Grunddataprogrammet 
har afhængigheder til en 
fællesoffentlig 
Datafordeler. Etableres 
den fælles Datafordeler 
ikke, skal MBBL 
fortsætte med at drive 
OIS. 

Høj interesse, Obligatorisk deltager i 
workshops, projektgruppe og 
styregruppe 
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denne i praksis fuldt 
ud kan afløfte OIS 
opgaverne som 
forudsat. 
Bl.a.forudsættes, at 
alle OIS-data kan 
formidles via 
datafordeleren, 
således at MBBL 
ikke har paralleldrift 
eller lignende. 

SKAT, DST og ATP Alle storaftagere af 
de fællesoffentlige 
grunddata, hvor 
disse indgår som 
kritisk del af deres 
forretning. 

Skepsis i forhold til 
hvor store ændringer 
grunddataprogrammet 
og Datafordeler vil 
medføre for deres 
systemportefølje 

Høj interesse, orienteres løbende, og 
involveres i migreringsorienteringe 

KL og kommuner Ser Datafordeler og 
bedre grunddata 
som mulighed for 
udfasning af KMD 
kopi-registre 

Har behov for 
sammenhæng til 
deres 
rammearkitektur, 
samt det nylige 
udbud af 
Serviceplatform 
gennem Kombit 

 

Involveres løbende i 
referencegrupper og 
deltager i styregruppe. 
Der indgås aftale 
omkring hvordan 
sammenhæng til 
serviceplatform sikres 

 

Høj interesse, involveres i styregruppe og 
referencegruppe. 

 

 

16. Kommunikation og hovedbudskaber 
 

16.1. Hovedbudskaber 
Grunddatadistributører: Det er væsentlig løbende at kommunikere den forventede funktionalitet, så 

distributører kan afstemme ift. egne distributionsbehov. 

 

Øvrige distributører af data: Det skal sikres at myndigheder, der overvejer at nyudvikle eller 

modernisere deres distribution er opmærksomme på at denne eventuelt kan flyttes til Datafordeler.  

 

Databrugere: Løbende behov for at kommunikere, hvornår data vil være tilgængelige på Datafordeler, 

herunder med særskilt opmærksomhed omkring, hvornår det kan medføre behov for systemudvikling 

hos databrugere.  

 

It-leverandører: Der er behov for at it-leverandører er opmærksomme på det kommende udbud, så det 

er bedst muligt forberedt på at byde ind på opgaven.  

 

16.2. Kommunikationsaktiviteter 
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Som del af den generelle information om grunddataprogrammet er der udgivet en publikation, der 

fortæller om de forskellige delaftaler i grunddataprogrammet, herunder også Datafordeler. Denne 

information er væsentlig i forhold til at databrugere og interessenter er opmærksomme på etableringen 

af den fællesoffentlige Datafordeler. 

 

Der er gennemført teknisk dialog med potentielle leverandører for at forberede it-leverandører på det 

kommende udbud af en Datafordeler. 

 

Grunddatadistributører er tæt involveret i projektet, så de hele tiden kan opdateres med relevant viden 

om fremdrift, forventede leverancer og viden om hvornår de kan distribuere via Datafordeler. 

 

Datafordeleren som potentiel distributionsplatform for mange andre datadistributører skal løbende 

kommunikeres, så myndigheder med distributionsbehov er opmærksomme på platformen. 

 

Store databrugere (KL, SKAT, ATP, DST) involveres i referencegruppe, så de løbende er orienteret 

omkring ændringer, der kan have effekt på deres modtagelse af data. 

 

Detaljeret kommunikationsplan udarbejdes i primo 2013.  

 

 

17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-
projekter  
 

Princip Udmøntning i dette projekt 

1. Staten skal være ambitiøs i 

forhold til digitalisering af den 

offentlige sektor, men skal kun gå 

forrest i anvendelsen af umodne 

tekniske løsninger, såfremt der er 

særlige perspektiver ved at 

foretage en sådan satsning. 

Løsningen tager afsæt i funktionalitet og teknologi, der allerede 

eksisterer i 4 separate kørende løsninger (CPR, CVR, 

Kortforsyningen, OIS), og herudover har analysen kigget på 

eIndkomst, Danmarks Statistiks distribution, NSI distribution og 

ATPs distribution. Ligeledes er der delt erfaringer med Kombit ift. 

deres serviceplatform. Endelig er der gennemført både POC på to 

forskellige platforme, samt gennemført teknisk dialog med 15 

forskellige relevante leverandører. Det findes masser af eksempler 

på kørende og velfungerende lignende løsninger, og af de 

samlede funktionsbeskrivelse vurderes max 10 % at omfatte nyere 

teknologi, og det drejer sig om hændelsesfordeling, samt evt. 

etablering af grænseflader til bedre app-understøttelse – og begge 

dele vil formentlig være optioner, og er ikke kritiske for den basale 

funktionalitet.  

2. Allerede indkøbte eller udviklede 

løsninger skal genbruges i videst 

mulige omfang. 

Der er udarbejdet en omfattende analyse omkring 

genbrugsmuligheder, hvor opsummering er vedlagt som bilag 7.  

3. Kun projekter med klart 

beskrevne projektudgifter, 

gevinster og effekter bør 

gennemføres. 

Der henvises til business Case og læsevejledning 

4. Projekter skal afgrænses ved at 

minimere omfang og kompleksitet 

med fokus på de 

forretningsmæssige mål. 

Kompleksitet er afgrænset ved at opdele opgaven i en basis 

platform og en udvidet platform, derudover lægges der op til en 

iterativ implementering, hvor de første to registre først flyttes ’as-is’ 
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samtidigt med etablering af basis platform. Det sikre en hurtigere 

nedlukning af eksisterende distributionsplatforme, samt en minimal 

(om overhovedet nogen) impact for kunder. Herefter flyttes de to 

næste registre ind, samtidig med at funktionalitet konsolideres for 

de første to. Fokus er på at gevinster ved at nedlukke 

eksisterende distributioner realiseres hurtigst muligt, samtidigt 

med at der hurtigt leveres højere samlet stabilitet. Der henvises til 

bølgeplan for yderligere detaljer. 

5. Projekterne skal gennemføres 

med fælles metoder og 

kvalificerede ressourcer, således 

at der i alle projekter er et 

passende modenhedsniveau 

Projektet følger anvisninger i Statens it-projektmodel (Prince2 

baseret), og projektdeltagere har relevant erfaring med lignende 

projekter.  

 

Til udviklingsdelen benyttes herudover afprøvede 

systemudviklings- og agile metoder fx SCRUM. Udviklingsmetoder 

afklares nærmere i forbindelse med leverandørvalg, og der kan 

blive gennemført uddannelse af projektdeltager efter behov.   

 

 

18. Bilag 
 

 Business case og læsevejledning til business case (herunder forudsætningsdiagram) 

 Risikoanalyse 

 Gevinstrealiseringsplan 

 Kvalitetsplan 

 Interessentanalyse 

 Bilag 4: Implementeringsplan 

 Bilag 5: Bølgeplan for udrulning  

 Bilag 6: Beskrivelse af platform 

 Bilag 7: Opsummering valg af løsningsmodel (kort opsummering på genbrugsvurdering) 

 

19. Revisionshistorik 

Revisionsdato Version 
Resumé af 

ændringer 

Ændringer 

markeret? 
Forfatter 

10. okt. 2012 0.1 Dokument oprettet i 

ny PID skabelon 

Nej David Graff Nielsen 

15. okt. 2012 0.2 Tilføjet beskrivelser 

fra BC. Tilføjet 

tekster under flere 

punkter 

Nej David Graff Nielsen 

16. okt. 2012 0.3 Revideret 

beskrivelser, tilføjet 

Nej David Graff Nielsen 
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flere punkter 

17. okt. 2012 0.4 En række revisioner, 

fremsendt til første 

QA i program 

Nej David Graff Nielsen 

17. okt. 2012 0.5 Indarbejdet 

kommentarer fra 

program og 

projektgruppe  

Nej DGN 

18. okt. 2012 0.6 Indarbejdet 

kommentarer fra 

JRO  

Nej DGN 

18. oktober 

2012 

0.7 Udbudkonstruktion 

tilføjet, indarbejdet 

rettelser fra program. 

Tabel fra BC 

revideret 

Ja DGN 

19. oktober 

2012 

0.8 Indarbejdet 

kommentarer, 

kvalitetsplan. Alle 

ændringer 

konsolideret 

Nej DGN 

23. oktober 

2012 

1.0 Tilrettet på baggrund 

af styregruppemøde 

den 22. okt. Rettelser 

til succeskriterier, 

leverancer, risici, 

kvalitetsplan og 

gevinstplan 

Nej DGN 

31. oktober 

2012 

1.1 Diverse rettelser på 

baggrund af generel 

kvalitetssikring og 

ledelsesbehandling i 

DIGST. Stg. Deltager 

fra KL tilføjet. 

Tidsplan justeret 

med henblik på at 

give mere plads til 

kvalitetssikring og 

interessenthåndterin

g 

Ja DGN 

1. november 

2012 

1.2 Rettelser 

konsolideret efter 

gennemlæsning af 

JRO 

Nej DGN 

4. december 1.3 Diverse korrektioner Nej DGN 

23. januar  1.4 Rettelser til tidsplan 

efter valg af 

Ja DGN 



 
  

Fællesoffentlig Datafordeler  Version 1.65 
[Projektinitieringsdokument]  Side 30 

 

konkurrencepræget 

dialog. Kommentarer 

fra MBBL 

indarbejdet. Rettelse 

til tidsplan som følge 

af udskydelse af 

deadline for aftale 

med MBBL og GST. 

Diverse korrektioner 

11. februar 

2013 

1.5 Konsolideret rettelser 

jf. punkt ovenfor. 

Indføjet kommentarer 

fra STG til version 

1.4 

Ja DGN 

1. marts 2013 1.6 Rettelse i 

leveranceliste vedr. 

migreringsaftale, 

samt tilføjelse af 

GST repræsentant i 

styregruppen.  

Ja DGN 

 


