
F4

14.01.2016 Fornødne testdata med den 

rette konverteringsrækkefølge 

og flow er ikke klar 18. april. på 

DAF.  

Dele af 

snitfladetesten kan 

ikke igangsættes 

1.5.2016

Dele af 

snitfladetesten 

skubbes til 

perioden for 

integrationstest, 

hvilket vil sætte 

tidsplanen for 

integrationstest 

under pres. 

Test Åben

4 4 16

GD1/GD2s 

testteam

Plan for tildeling 

af BFE nummer 

er godkendt 18. 

marts. Deadline 

for tildeling af 

BFE nummer er 

11. april

Testprojektet udarbejder i samarbejde 

med testforum og de enkelte projekter en 

detaljeret plan

Hvert registerprojekt skal levere bidrag 

med forudsætning for etablering af 

testdata og forventet 

etableringstidspunkt.

F6

14.01.2016 Forsinkelse af adresseloven - 

udarbejdelse af specielle 

bemærkninger er mere 

krævende end først antaget. 

Kræver forretnings- og 

forvaltningsviden, som ikke er 

tilstede i tilstrækkeligt omfang.

Kvaliteten af 

lovforslaget 

forringes.

Risiko for ”huller” i 

hjemlen hvormed 

registrenes 

idriftsættelse kan 

forsinkes.

Tidsplaner lukket

3 5 15

Programejer/Bria

n Arreborg 

Hansen

13. maj

Prioriterer indsatsen ift. de regler, som er 

forretningskritiske. 

1. høringsfase starter 13. maj

F8

09.02.2016 Der er stor kompleksitet i 

gennemførelse af 

snitfladetesten, fordi det kræver 

hurtig aktion og koordinering af 

ressourcer. 

Fejl og mangler som 

opdages i testfasen 

kan ikke afhjælpes 

og gentestes inden 

for samme testfase 

(der er ikke tid til 

regressionstest)

Dele af 

snitfladetesten kan 

ikke afsluttes

Test Åben

3 4 12

GD1/GD2 2.5.2016 GD1/GD2/GD7/GD8 samt DIGST etablerer 

et "situation room"

Plan for etablering af situation room 

udarbejdes. 

F9

09.02.2016 Der er stor kompleksitet i 

gennemførelse af 

integrationstesten, fordi det 

kræver hurtig aktion og 

koordinering af ressourcer. 

Fejl og mangler som 

opdages i testfasen 

kan ikke afhjælpes 

og gentestes inden 

for samme testfase 

(der er ikke tid til 

regressionstest)

Fejl kan blokere 

den videre 

integrationstest

Test Åben

4 5 20

GD1/GD2 1.4.2016 GD1/GD2/GD7/GD8 samt DIGST etablerer 

et "situation room"

F10

31.05.2016 GD1 og GD2 kender ikke 

funktionaliteten for hændelser. 

Registrenes 

hændelses-

specifikationer er 

specificeret på 

baggrund af 

antagelser, som 

Registrene skal 

bruge tid på at 

tilrette 

hændelsesspecifika

tioner, hvilket vil 

påvirke 

Brugere og 

forretning

Åben 4 4 16 GD7 ? Vi kan mindske risikoeffekten ved at få 

kendskab til funktionaliteten hurtigt, og 

ved en systematisk tilgang til håndtering 

af tilretning af specifikationerne. 

1

14.01.2016 Udflytning af GST til Aalborg, 

herunder projekterne Matrikelns 

udvidelse og Ejerfortegnelsen

Nøglepersoner i 

projekterne søger 

væk, aktuelt har 

testmanager og 

forretningsprojektle

der sagt op. flere 

testressourcer har 

sagt op

Markante 

forsinkelser og 

kvalitetstab

Tidsplaner Åben 3 4 12 GST

MU har tilknyttet en fuldtids professinoel 

testkonsulent og ansat ny 

foretningsmæssig testmanager i GST 

Aalborg. Der er ansat ny 

forretningsprojektleder pr. 1. maj 2016

Status

Risiko-id

Risikoeffekt Risikokategori

Fælles for GD1 og GD2

GD1 specifikke risici

Håndtering/mitigering

Planlægning af risiko

Dato Risikoårsag Risikohændelse Deadline for 

tiltag

Hvem 

håndterer?

Risiko-

værdi

Sand-

synlig-

hed

Konsekvenser for 

øk, tid, kval. og 

gevnster



3 24.02.2016

Stort kalendersammenfald ift. 

opgaver i grundataprogrammet. 

Den kompakte tidsplan i 

grunddataprogrammet medfører 

mange tidsmæssigt 

sammenfaldende opgaver - 

specielt i april

Ejerfortegnelsen 

kan ikke løfte sine 

opgaver rettidigt

Tværgående 

planlagte 

aktiviteter hvor 

Ejerfortegnelsen 

medvirker, kan ikke 

gennnemføres 

tilfredsstillende

Ressourcer Åben

4 4 16

GST Snarest

4 24.02.2016

MU's leverandør har ikke nået at 

afhjælpe fejl i fabriksprøven

MUs fabriksprøve 

kan ikke godkendes

Fabriksprøven 

forsinkes. Dette 

udskyder 

igangsættelse af 

funktionsprøve og 

MU's medvirken i 

snitfladetest. 

Fabriksprøve 

forventes pt. 

godkendt Medio 

maj

Teknik Åben

4 4 16

GST Snarest MU laver ugentlig opfølgning i forhold til 

leverandøren og rapporterer løbende til 

GD1 

5 24.02.2016

Der opdages fejl i MU's 

funktionsprøve som ikke er 

fundet tidligere pga. 

utilstrækkelig test i 

fabriksprøven

MU's 

funktionsprøve 

forsinkes yderligere

Registeret opfylder 

ikke 

forudsætningen for 

at kunne deltage i 

fælles test. MU kan 

først deltage fuldt 

ud i snitfladetest 

26.juni 2016

Teknik Åben

4 4 16

GST Snarest MU laver ugentlig opfølgning i forholf til 

leverandøren og rapporterer løbende til 

GD1 


