
GD2 Ændringslog pr. 25. august 2015  

ID Status*
Dato for 

indlevering
Foreslagsstiller

Baselinet 

dokument, der 

skal ændres 

(version)

Problem Ændringsønske

 Hvilke andre 

projekter/delprogrammer påvirkes af 

ændring - og er konsekvens afstemt 

med dem?

Konsekvens af ændring for tidsplan, økonomi, kvalitet 

samt hvilke nye risici & emner ændringen medfører

Ændring 

håndteres 

inden (dato) 

Kommunikation – 

hvem bør 

informeres om 

ændringen og 

hvem har ansvaret 

for det

 Forslag til proces for 

håndtering af 

ændringsønsket

Eskaleringsniveau (PL, 

PF, SG, PK, GDB)

Tovholder på 

eskalerings-

proces

Dato for behandling 

og henvisning til 

beslutningssted

dokumentation 

som ændres 

Dato for ændret 

dokumentation & 

initialer på 

udførende

Gældende version af 

dokumentation efter 

ændring

20 Behandling 24-08-2015 krpol-DAGI MS projectplan Tekniske vanskeligheder med DAGI-

editoren og afventning af høringssvar fra 

Kirkeministeriet bevirker, at alle rettelser i 

DAGI-sognetemaet ikke er udført. 

Dagi-projektmilepælen "21.1 

Grunddataforbedringer – Sogne vs. adresser 

kvalitetssikret" om indarbejdelse af rettelser i 

DAGI-sognetemaet udskydes til 1/10-15

Ingen konsekvenser for øvrige 

projekter/delprogrammer

Kvalitetsforbedring af sogneinddelinger opnås senere end 

planlagt.

28/7-15 

(overskredet)

DAGI-projektet 

orienterer om 

ændringen i GD2-

projektforum og 

GD2-sekretariatet 

orienterer om 

emnet på GD2-

styregruppemøde.

Orienteringspunkt i 

Projektforum og 

Styregruppen.

19 Godkendt 17-08-2015 MIM/THJ-Test MS projectplan Registerprojekterne har ikke leveret 

forretningsmæsige servicebeskrivelser og 

hændelsesbeskeder i rette kvalitet og til 

deadline den 7. august. 

Arbejdspakker vedr. QA af 

registerprojekternes forretningsmæssige 

specifikationer (services, hændelser, 

datamodel) udskydes til 

Registerprojekterne er berørt og ny 

tidsplan er afstemt med GD1 

registerprojekter og DAR. 

Registerprojekter må nedprioritere andre opgaver 18-08-2015 GD1 & GD2 

Projektforum

PL THJ PL den 18/9-2015 MS projectplan  25-08-2015 - THJ 25-08-2015

18 Godkendt 18-06-2015 Jer-DS MS projectplan Afklaring af snitflade om ansvaret for 

navne på vej og vejstrækninger er endnu 

ikke på plads og skal aftales mellem DS og 

DAR.

24.3 ”afklaring af temaplacering mellem 

stednavne og DAR” udskydes til den 1. 

september 2015 

Ingen konsekvenser for GD2s projekter. Ingen 01-09-2015 Projektforum for 

GD2

Orienteringspunkt for 

Projektforum

PF THJ Høring i PF med frist 

23. juni 2015

MS projectplan  25-08-2015 - THJ 25-08-2015

17 Godkendt 16-06-2015 krpol-DAGI MS projectplan Inden funktionaliteten for 

afstemningsområder færdigudvikles 

ønskes ved kommunal inddragelse bl.a. at 

teste muligheden for håndtering af det 

fastlagte format. 

Dagi-projektmilepælen "pilottest med 

kommunal deltagelse" for løsning til 

kommunernes editering af 

afstemningsområder udskydes til 15/7-15

Ingen konsekvenser for øvrige 

projekter/delprogrammer

Sikrer muligheden for kommunal inddragelse 1/6-15 

(overskredet)

DAGI-projektet 

orienterer om 

ændringen i GD2-

projektforum.

Orienteringspunkt i 

Projektforum og 

Styregruppen.

PF THJ Høring i PF med frist 

23. juni 2015

MS projectplan  25-08-2015 - THJ 25-08-2015

16 Godkendt 16-06-2015 KSK-DAR MS projectplan Set i lyset af, at der pågår et review af 

services og datamodel pt - emner som er 

en stor del af  løsningsarkitekturerne – er 

det uhensigtsmæssigt at have en 

sideløbende kvalitetssikringsarbejde af 

disse bilag i Løsningarkitekturen. Da det 

betyder en dobbelt kommentering, og kan 

give et tilbageløb. Derfor vil det give 

mening at kvalitetssikringen af 

løsningsarkitekturen afventer, at det 

andet review arbejde er overstået. 

Derudover er det generelt meget svært at 

nå at få løsningsarkitekturen færdiggjort 

inden sommerferien i en ordentlig 

kvalitet. 

 Tværgående kvalitetssikring af 

løsningsarkitekturerne er udskydes til at finde 

sted efter den øvrige kvalitetssikringen af 

services og hændelser er foretaget. 

Løsningsarkitekturerne forventes udsendt i 

uge 29, og være endeligt kvalitetssikret den 

20. august.

Da løsningsarkitekturerne bygger på 

udbudsmaterialet samt målarkitektur 

må tværgående review af 

løsningsarkitekturen hos GD1/2 

ligeledes udskydes til at være afsluttet 

den 20. august 2015. Der er ikke nogen 

direkte påvirkning af eksterne 

projekter. Konsekvenser af en 

udskydelse af løsningsarkitekturer er 

tidligere afstemt med GD1og GD2. 

Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde 

understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en 

konsekvens for økonomien da evt. ændringer til DAR vil 

skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren.

25.06.2015 PF Orientering/høring i PF PF THJ Høring i PF med frist 

23. juni 2015

MS projectplan  25-08-2015 - THJ 25-08-2015

15 Godkendt 16-06-2015 MLI MS projectplan På grund af mgl. afklaring om DAF 

hændelser og funktionalitet samt 

ressourcesituation har løsningbeskrivelse 

for integration ml. DAGI, DAR, CPR samt 

løsning for Grønland ikke kunne gøres 

færdig før DAR udbud.

Arbejdspakker 11.1 og 11.2 udskydes til 

færdiggørelse 01-10-2015

afstemt med DAGI, DAR, CPR 

adresseanvendelse. 

DAR: Endelig integration imellem DAR, CPR og DAGI 

afklares først når afklaringsfasen med DAR’s leverandør er 

overstået. Eventuelle ændringer til DAR, initieret af 

afklaringerne, skal derfor håndteres som ændringer, 

hvilket kan have en økonomisk konsekvens.

25.06.2015 PF Orientering/høring i PF PF THJ Høring i PF med frist 

23. juni 2015

MS projectplan  27-06-2015 - THJ 27-06-2015

14 Godkendt 16-06-2015 MLI MS projectplan På grund af arbejdet med korrektionsplan 

for DAF og generel ressourcesituation, har 

løsningsbeskrivelse vedr. sikkerhed mod 

fejlindberetningervedrørende 

afstemningsområder til DAGISys måtte 

udskydes. 

Arbejdspakke 11.4 udskydes til færdiggørelse 

01-07-2016

afstemt med DAGI ingen 25.06.2015 PF Orientering/høring i PF PF THJ Høring i PF med frist 

23. juni 2015

MS projectplan  27-06-2015 - THJ 27-06-2015

13 Godkendt 16-06-2015 MLI MS projectplan På grund af korrektionsplan for DAF og 

afledte udskydelser af DAR/AWS kan 

Beskrivelse af dansk standard for adresser 

udskydes til august 2016

Arbejdspakke 11.5 udskydes til færdiggørelse 

01-08-2016

Anvendere Formentlig ingen konsekvens p.g.a. korrektionsplan for 

DAF

25.06.2015 PF Orientering/høring i PF PF THJ Høring i PF med frist 

23. juni 2015

MS projectplan  27-06-2015 - THJ 27-06-2015

12 Godkendt 16-06-2015 MLI MS projectplan På grund af arbejdet korrektionsplan for 

DAF og generel ressourcesituation, har  

plan for samordnet datavask (ud over 

hvad der ligger i registerprojekterne) 

måtte udskydes til efterår 2015. 

Gennemførelse af datavask må udskydes 

Arbejdspakke 11.6 udskydes til færdiggørelse 

01-10-2016. Arbejdspakke 11.7 udskydes til 

færdiggørelse 03-04-2017.

Alle projekter i GD2. DAR: datavask afklares først efter afklaringsfasen med 

leverandøren til DAR er overstået. Eventuelle ændringer til 

DAR, initieret af afklaringerne, skal derfor håndteres som 

ændringer, hvilket kan have en økonomisk konsekvens.

25.06.2015 PF Orientering/høring i PF PF THJ Høring i PF med frist 

23. juni 2015

MS projectplan  27-06-2015 - THJ 27-06-2015

11 Godkendt 16-06-2015 MLI MS projectplan På grund af arbejdet korrektionsplan for 

DAF og generel ressourcesituation, har  

opdateringen af programmets 

kommunikationsplan og etablering af 

egentlige interessentfora måtte udskydes 

til efterår 2015. 

Opdateret kommunikationsplan udskydes til 

færdiggørelse 19-10-2015. Etablering af 

interessentfora udskydes til 17-11-2015.

Alle projekter i GD2. Ingen 25.06.2015 PF & SG Orientering af PF & SG PF EMU/THJ Høring i PF med frist 

23. juni 2015

MS projectplan  27-06-2015 - THJ 27-06-2015

Del 2. udfyldes af programsekretariatetDel 1. Udfyldes af forelsagsstiller v. ændringsanmodning



10 Behandling 22-05-2015 Leif Hernø-GD7 GD2 

milepælsplan 

v2.2

GD7 har forelagt en korrektionsplan for 

datafordeleren, som blev godkendt af 

Grunddatabestyrelsen den 22. maj 2015. 

Korrektionsplanen betyder, at 

dobbeltdriften i GD2 starter 4 måneder 

senere end planlagt i GD2 

implementeringsplan (v2.0). Desuden 

ændres dato for afslutning af 

referenceimplementeringen til den 7. 

september 2015, og registerprojekterne 

skal aflevere DLSer den 2. oktober 2015. 

GD2s milepælsplan tilpasses den nye 

korrektionsplan jf. forslag til opdateret 

milepælsplan v3.0 i udkast. Projekternes 

arbejdspakker konsekvensrettes som følge af 

ændringerne i milepælsplanen. 

Alle projekter i GD2 undtagen 

lovprojektet. 

DAR: Tidsplanen i udbudsmaterialet for DAR 1.0 skal 

korrigeres - herunder bodsbelagte milepæle -  hvilket vil 

ske sammen med leverandøren i afklaringsfasen. 

Økonomiske konsekvenser af ny tidsplan vil blive klarlagt 

her, og der forventes er endeligt overblik september 2015. 

DAGI: 1) Referenceimplementeringen af DAGI idriftsættes 

senere (7/9-15) og fremstår nu som en ”prøve-

implementering”. 2) DLS for DAGI opdeles, således at 

GD1/GD2-afhængige leverancer specificeres til den 2/10-

15, mens resterende leverancer specificeres til 15/1-16. 3) 

Perioden for opretholdelse af projektorganisationen 

forlænges i lighed med den forsinkede idriftsættelse 

(hvilket kræver øgede ressourcer). 4) Tidspunktet for 

hvornår brugerne kan tilgå DAGI-data på Datafordeleren 

udskydes i lighed med den forsinkede idriftsættelse. Det 

overvejes derfor at udstille nye tjenester på 

Kortforsyningen sideløbende med de nuværende tjenester 

(hvilket kræver øgede ressourcer). 

SUP: Konsekvensen af den opdaterede milepælsplan er, at 

kommunerne får længere tid til at løse opgaven med 

supplering af adresser, og at Taskforcen dermed også skal 

fungere i længere tid. 

26-06-2015 Alle interessenter i 

GD2 - THJ (ny 

baselinet 

milepælsplan 

offentliggøres på 

Adresseprogramm

et.dk

Godkendelse i SG 25/6-

2015

SG EMU/THJ 25-06-2015 Milepælsplan 

(Ny baseline), 

ms project, 

arbejdspakkedo

kumenter, BC-

A3 regneark

26-08-2015 - THJ Milepælsplan v 3.0

9 Godkendt 11-05-2015 KSK-DAR GD2 

milepælsplan 

v2.1

For at sikre, at der er nok tid til 

udarbejdelse af DARs udbudsmateriale 

udskydes udsendelse af materialet, hvilket 

har konsekvenser for milepæl 4  ”DAR 1.0 

kontrakt indgået med leverandør (udbud)”

Milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med 

leverandør (udbud)” udskydes fra den 8. juli 

2015  til den 25. juli 2015. 

Ingen konsekvenser for GD2s projekter. Der er ingen eksterne konsekvenser. Leverandørens 

udviklingstid afkortes men KOMBIT vurderer, at 

udviklingstiden stadig er tilstrækkelig, og udsættelsen 

vurderes dermed ikke at give yderligere risici i projektet.  

Snarest Styregruppen 

(GD2) 

Projektforum for 

GD2

Tages op som et 

generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum. 

Behandles i 

styregruppen

SG EMU/THJ

8 Godkendt 16-04-2015 HEGK-DAR DAR 

Arbejdspakkedo

kument og MS 

project

Opdatering af DAR løsningsarkitektur sker 

først efter udarbejdelsen af DAR 

udbudsmateriale. Udbudsmaterialet 

udsendes den 7/5 2015 og først herefter 

kan løsningsarkitekturen opdateres.

Arbejdspakke 31.3 afslutning udskydes til den 

8. juni  

Da løsningsarkitekturerne bygger på 

udbudsmaterialet samt målarkitektur 

må tværgående review af 

løsningsarkitekturen hos GD1/2 

ligeledes udskydes til at være afsluttet 

den 8. juni 2015. Der er ikke nogen 

direkte påvirkning af eksterne 

projekter. Konsekvenser af en 

udskydelse af løsningsarkitekturer er 

tidligere afstemt med GD1og GD2. 

Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde 

understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en 

konsekvens for økonomien da evt. ændringer til DAR vil 

skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren.

Projektforum Behandles i 

Projektforum 11. maj

PF EMU/THJ Projektforummøde 

11. maj 2015

DAR 

arbejdspakker 

og MS 

projectplan

Udføres ifm. 

opdatering af 

generiske 

arbejdspakker for 

etablering af DLS 

(frist 10. juni)

7 Behandling 18-03-2015 Leif Hernø-GD7 GD2 

milepælsplan 

v2.0

DAF har meddelt af implementering af 

hændelse på DAF først sker 31.12.2015

Hændelser implementeres på Datafordeleren 

hurtigst muligt og senest den 31. 12. 2015 

(Status for milepælen i den kommende 

korretionsplan for datafordeleren kendes pt. 

ikke)

Ingen konsekvenser

6 Godkendt 16-03-2015 KSK-DAR DAR 

Arbejdspakkedo

kument og MS 

project

På grund af manglende ressourcer er det 

ikke muligt at færdiggøre 

Løsningsarkitekturen før DAR skal i udbud. 

Hvilket betyder at GD2 (og GD1) ikke kan 

kommentere på materialet før udbuddet

Arbejdspakke 31.3 afslutning udskydes til den 

27. april - 14 dage efter færddiggørelse af 

udbudsmaterialet til DAR. 

Hensigten med review af 

løsningsarkitekturen hos GD1/2 inden 

udbudsmaterialets færdiggørelse var at 

sikre at LA, og dermed også 

udbudsmaterialet, understøtter aftalte 

tværgående afhængigheder. Der er ikke 

nogen direkte påvirkning af eksterne 

projekter. Konsekvenser er afstemt 

med GD1og GD2. 

Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde 

understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en 

konsekvens for økonomien da evt. ændringer til DAR vil 

skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren.

Ændringen er 

indtruffet

Styregruppen 

(GD2)

Tages op som et 

generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum.

5 Godkendt 06-03-2015 JRK-DS PID for DS og 

evt. impl. Plan

Danske Stednavne er planlagt afsluttet 

med udgangen af 2014. Implementeringen 

på DAF er ikke afsluttet.

Danske Stednavne ønskes forlænget til 

udgangen af 2016, så implementeringen af 

Danske Stednavne på DAF er gennemført.

Ingen konsekvenser Samarbejdet med DAGI og DAR kan styrkes og sikre en 

bedre koordination.

01-06-2015 Styregruppen 

(GD2)

Tages op som et 

generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum.

PF THJ/EMU PID for DS 

opdateres på et 

passende 

tidspunkt

4 godkendt 16-03-2015 krpol-DAGI Milepælsplan 

v2.0

Hændelser medtages ikke i 

referenceimplementeringen af DAGI (det 

har ligget som en option i kontrakten med 

Datafordelerleverandøren at medtage 

hændelser i referenceimplementeringen).

Milepæl 5 ændres til ikke at indeholde 

hændelser. Milepælen rettes til:  

"Referenceimplementering af DAGI (DAGI 0 

prod.data

og DAGI 1 testdata) i drift"

Den fulde gevinst af 

referenceimplementeringen opnås 

ikke. Der bliver samtidig 

hændelsesimplementering på alle fem 

registre uden forudgående 

Hændelsesfunktionaliten opbygges men bliver ikke 

afprøvet i referenceimplementeringen.

20-03-2015 Datafordeleropera

tøren er ansvarlig 

for at meddele 

ændringen i 

relevante 

Projektforum 

orienteres om 

ændringen 11. maj

SG THJ/EMU 27-01-2015. Referat 

af styregruppemødet 

27-01-2015 

Milepælsplan v 

2.0

THJ-26-03-2015 Milepælsplan v 2.1



3 godkendt 26-01-2015 KSK-DAR Milepælsplan 

v2.0

For at sikre, at der er nok tid til 

udarbejdelse af DARs udbudsmateriale 

udskydes udsendelse af materialet, hvilket 

har konsekvenser for milepæl 4  ”DAR 1.0 

kontrakt indgået med leverandør (udbud)”

Milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med 

leverandør (udbud)” udskydes fra den 10. juni 

2015  til den 8. juli 2015. 

Ingen konsekvenser for GD2s projekter. 

Det undersøges pt om det har 

konsekvenser for GD7.

Der er ingen eksterne konsekvenser. Leverandørens 

udviklingstid afkortes men KOMBIT vurderer, at 

udviklingstiden stadig er tilstrækkelig, og udsættelsen 

vurderes dermed ikke at give yderligere risici i projektet.  

Projekterne GD2 og delprogrammerne i GD1, GD7 har 

meddelt, at det ikke giver anledning til bemærkninger. 

20-03-2015 Styregruppen 

(GD2) 

Projektforum for 

GD2 (er orienteret 

den 11.marts)

Tages op som et 

generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum (er 

orienteret den 

11.marts).

SG THJ/EMU 27-01-2015. Referat 

af styregruppemødet 

27-01-2015 

Milepælsplan v 

2.0

THJ-26-03-2015 Milepælsplan v 2.1

2 godkendt jan-15 Sara Bjerre - 

GD8

MS projectplan Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: 

Modelleringsregler, skabeloner mv. 

fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er 

overskrevet

Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. Der 

udestår afklaring af om leverancen indeholder 

yderligere skabeloner

GD1 & GD2s registerprojekter i første 

omgang DAGI og Matriklens Udvidelse. 

Change management for modelregler mm. er ikke fastlagt. 

Leverancen skal følges op ad dette. Evalueringen af DAGI's 

indgåelse af DLS inkl. godkendelse af Datamodel må 

lægges til for om leverencen af skabeloner er fuldstændig.

27-01-2015 Projektforum-

programledelsen

ingen SG KE 27-01-2015. Referat 

af styregruppemødet 

27-01-2015 

MS projectplan 

opdateres

THJ-31-03-2015 MS projectplan          

pr 31-03-2015

1 Godkendt 14-01-2015 Leif Hernø-GD7 MS projectplan Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: 

"Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" 

med frist den 1. januar 2015 er 

overskrevet

milepælen opdeles i tre delleverancer:                                       

Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der 

indeholder Datamodel, Opdatering og 

Synkronisering (”Data ind i datafordeleren”)

Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon opdateret 

med bilag vedr. Tjenestespecifikationer (”Data 

ud af data-fordeleren”) 

Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon opdateret med 

bilag vedr. hændelser og sikkerhed, samt 

WSDL snit-flader

GD1 & GD2s registerprojekter i første 

omgang Matriklens Udvidelse. 

MU har tilkendegivet, at der ikke er obstruerende 

konsekvenser sålænge nye milepæle overholdes. 

27-01-2015 Projektforum-

programledelsen

ingen SG KE 27-01-2015. Referat 

af styregruppemødet 

27-01-2015 

MS projectplan 

opdateres

THJ-31-03-2015 MS projectplan          

pr 31-03-2015


