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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Dagsorden for fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.
Torsdag den 2. februar 2017 kl. 13.15-14.30, SDFE mødelok. 0.3

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat (B)
Bilag: F 2.1 Referat af det fælles GD1 / GD2 styregruppemøde den 15. 

december 2016 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
Ingen bilag

4. Status på Test- og implementeringsplaner (B)
Bilag: F 4.1 Status på milepælsplan  

F 4.2 Status på registrenes forberedelse til snitfladetest  
F 4.3 Testplanens risici  

5. Snitfladetest (B)
Bilag: F 5.1 Cover Snitfladetest

6. Lovprojektet (B)
Bilag: F 6.1 Cover Afslutning af lovprojekt

7. Tværgående emner (B)
Bilag: F 7.1 Cover Udvidede hændelser

F 7.2 Cover Bitemporalitet
 

8. Orientering om nye koordinerende tiltag mellem GD1, GD2 og GD7 (O)
Bilag: F 8.1 Cover Nye koordinerende tiltag mellem GD1, GD2 og GD7

9. Evt.

Kontor
Effektivisering

Dato
26. januar 2017

J nr.
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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.
Torsdag den 15. december 2016 kl. 13.30-16.00, SDFE mødelok. 0.3

Deltagere: 
Søren Reeberg (SDFE), Morten Nordahl Møller (SDFE), Peter Knudsen (SDFE), 
Louise Nordskov (SDFE), Georg Jensen (SDFE), Jess Svendsen (GST), Carsten 
Grage (CPR), Line Theil Elikofer (SDFE), Søren Rude (SKAT), Thea Sand (SKAT), 
Troels G. Rasmussen (KL), Per Smed (Kombit), Per Gade (DIGST), Peter 
Henriksen (DIGST) Bisidder, Michael Silau (ERST), Stine Kern Licht (SDFE) 
Asbjørn Lenbroch (SDFE) Referent, Helle Mette Sørensen (SDFE) Referent. 
 
Afbud: 
Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen), Jeanette H. Heiner (SKAT), Carsten Grage 
(ERST), Steen Eiberg-Jørgensen (DST).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
4. Status på delprogrammernes fremdrift (B)
5. Implementeringsplaner (B)
6. Hændelser (B).
7. Bitemporalitet (O)
8. Evt.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Søren Reeberg (SDFE) informerede om, at Louise Nordskov (SDFE) forlader 
stillingen som delprogramleder for GD2, og takkede samtidig Louise for 
indsatsen. Der arbejdes på at få en ny programleder. 

Søren Reeberg (SDFE) informerede endvidere om, at finansieringen af GD1 og 
GD2 nu er på plads.

Kontor
Effektivisering

Dato
5. januar 2017

J nr.  

Helms/Aslen
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Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat (B)
Troels G. Rasmussen (KL) havde bemærkning til det fælles GD1 / GD2 referat 
fra d. 17.11.2016: Under pkt. 4 side 3 i afsnittet ”KL bakker op om…..” 
indsættes ”samt økonomi og tidsplan for testplan”.

Referatet blev godkendt med denne bemærkning.

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
Der var intet nyt at berette fra Grunddatabestyrelsen.

4. Status på delprogrammets fremdrift (B)
Status på milepælsplan:
Louise Nordskov (SDFE) redegjorde for status på og opbygning af 
milepælsplanen. Status er ændret i forhold til den i bilag F 4.1. fremsendte 
status, idet der på daglig basis sker ændringer, og programledelsen ønsker at 
præsentere en aktuel status.

MU: Det forventes, at milepælen ”6.3 Konfiguration på DAF afsluttet” kan holde. 
Milepælen 6.3.9 DEMO (DAF + register) er gul og under pres pga. prioritering 
af ressourcer mellem MU og Ejerfortegnelsen.

EBR: Der er forsinkelse på milepælen ”6.3 Konfiguration på DAF afsluttet”, men 
der er ikke indikationer på, at denne forsinkelse er et problem for den samlede 
tidsplan.

EJF: Milepælen ”6.3 Konfiguration på DAF afsluttet” er forsinket 4 dage. Der er 
nu dialog mellem KMD og EJF, og milepælen ”6.3.9 DEMO (DAF + register)” 
forventes at blive overholdt.

BBR, DAR og DAGI er alle færdigkonfigurerede og er i gang med at teste egne 
services.

BBR oplever mange fejl. Søren Rude (SKAT) informerede om, at BBR har 
stoppet test for at få gennemgået problemerne. Han efterlyste generelt et 
overblik over antal fejl og fejltyper, også med henblik på opsamling af erfaringer 
og læring. Louise Nordskov (SDFE) bemærkede, at det er væsentligt at sondre 
mellem blokerende/ikke blokerende fejl. 

Jess Svendsen (GST) informerede om, at MU er i gang med et 
forhandlingsforløb med leverandøren. Det forventes, at de essentielle dele i MU 
vil være klar til snitfladetest. 
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Per Smed (Kombit) bemærkede, at det er vigtigt, at styregruppemedlemmerne 
videregiver den information, de får på styregruppemødet til medarbejdere i 
projekterne, med en forklaring.

Søren Reeberg (SDFE) tilføjede, at det er væsentligt, at projekterne får de 
informationer, som fremlægges og gennemgås på styregruppemøderne. 

Styregruppen tiltrådte status på milepælsplan.

Status på risici:
Louise Nordskov (SDFE) gennemgik de forskellige risici, som er angivet i bilag 
F 4.2. 

Risiko nr. 14 har stor opmærksomhed i SDFE, men der er et fornuftligt flow i 
arbejdet med denne.

Risiko nr. 15 er en ny risiko. GD7 er i dialog med KMD om mitigering heraf.

Risiko nr. 16 er beskrevet i bilag 4.3. 

Styregruppen tiltrådte status på risici

Risikobillede i testmiljø:
Morten Nordahl (SDFE) orienterede om, at testmiljøet for GD1 og GD2 
(Test03) opsættes med CPR/CVR i testmiljøet.

Troels G. Rasmussen (KL) bemærkede, at dette betyder en ændring i forhold til 
det oprindelige og ønskede en sandsynliggørelse af, at tidsplanen kan holde 
samt en fremlæggelse af sagen i Grunddatabestyrelsen.   

Michael Silau (ERST) bemærkede, at der skal tages højde for evt. 
konsekvenser for CVR og CPR.

Morten Nordahl (SDFE) gentog, at der er en risiko, men at der i samarbejde md 
GD7 er aftalt et forløb med henblik på at iværksætte løsninger, hvis det viser 
sig nødvendigt.

Per Smed (KL) informerede om, at erfaring viser, at når man når til rigtige 
testforløb, er tempoet for fejlrettelser hurtigere.

Per Gade (DIGST) bemærkede, at det kun skulle forelægges Grunddata-
bestyrelsen, hvis risikoen indtræffer. Det samlede risikobillede inkl. risiko i 
testmiljø skal forelægges, så Grunddatabestyrelsen orienteres.
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Troels G. Rasmussen (KL) bemærkede, at problemstillingen var oppe for ½ år 
siden i styregruppen, og man nu vil diskutere det i KL, om det er nok, at 
risikobilledet er et orienteringspunkt i Grunddatabestyrelsen. Derefter vil han 
vende tilbage med svar til styregruppen.

5. Implementeringsplaner (B)
Morten Nordahl (SDFE) kvitterede for det gode input fra registerprojekterne til 
implementeringsplanerne.

Disse er nu blevet kvalificeret yderligere med de enkelte præciseringer i forhold 
til den version, der tidligere blev behandlet på Projektforum. PF har modtaget 
versionerne med ændringsmarkeringer. 

Implementeringsplanerne, der dækker implementeringsforløbene efter 
afslutning af de fælles testaktiviteter og indeholder tidsangivelser for de enkelte 
implementeringstrin, bekræfter, at den tid, der er afsat til at rumme 
implementering af registrene, er tilstrækkelig.

Yderligere kvalificering af implementeringen og tidsangivelserne vil jf. 
indstillingen finde sted i forbindelse med den planlagte prøveimplementering.

Søren Rude (Skat) bemærkede, at det er vigtigt at få formidlet tydeligt, at 
planerne og dermed de enkelte datoer vil blive kvalificeret yderligere i 
prøveimplementeringen og derfor ikke nødvendigvis er endelige.

Søren Reeberg (SDFE) udtrykte enighed i, at der er en formidlingsopgave i 
forbindelse med implementeringsplanerne, herunder budskabet om, at det er 
en foreløbig plan, som styregrupperne er enige i at bruge som udgangspunkt, 
og som vi kan blive klogere på undervejs 

Troels Rasmussen (KL) bemærkede at ESR/Kombit ønsker at blive involveret i 
prøveimplementeringsforløbene. Dette blev bekræftet.

Med disse bemærkninger fulgte styregruppen indstillingen, således at 
styregrupperne:

- godkendte implementeringsplanerne for hhv. GD1 og GD2, herunder 
registrenes implementeringsrækkefølge.

- tog til efterretning, at det estimerede tidsforbrug til implementering svarer til det, 
der er afsat i Test- og implementeringsplanen.
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- godkendte, at GD1 og GD2 programledelsen påbegynder detaljeret 
planlægning af prøveimplementeringen januar 2017 med forventet afslutning i 
maj 2017.

Med tiltrædelse af indstillingen lukkes risiko 12 på risikologgen.

6. Hændelser (B)
Morten Nordahl (SDFE) indledte punktet med at kvittere for registrenes 
deltagelse i dialogen med SDFE om udredning af behovet for udvidede 
hændelser.  Morten Nordahl præciserede samtidig, at den løsning, der 
skitseres, ikke er tænkt som en løsning, der lukker døre for, hvad der måtte 
komme som fremtidige problemer/behov for hændelser. Men som en løsning, 
der alene vedrører de konkret identificerede behov for udvidede hændelser, der 
omfatter et begrænset antal registre.

Stine Kern Licht (SDFE) gennemgik herefter løsningsforslag for udvidede 
hændelser:
SDFE har drøftet behov for brug af stedbestemmelse og payload med de 
enkelte registre i GD1 og GD2. Det har vist sig, at problemet er mindre end 
først antaget.  F.eks. har alene Ejerfortegnelsen behov for at anvende ekstern 
payload, idet registeret ved salg vil medsende information med om, hvem der 
er køber og sælger. 3 registre har behov for ekstern stedbestemmelse, således 
at anvendere kan sortere på hændelser i forhold til, hvor de sker.

Der peges på en registernær løsning for de identificerede behov jf. ovenfor. 
Alle de informationer, der er brug for, ligger i Geodatabanken. Geodatabanken 
har dog behov for at få oplyst fra registrene, hvad der skal kobles på hvornår. 
Tid og arbejde med dette skal afklares med registrene.

Idet det er et begrænset antal registre, der har behov for udvidet hændelses-
funktionalitet, er vurderingen, at en løsning kan tilvejebringes inden for rammen 
af de 1,5 mio. kr., der var afsat i 2016. Der arbejdes mod en konkretisering af 
økonomien på næste styregruppemøde. 

Den planlagte rekonfigurering som følge af tilpasning til udvidede hændelser vil 
ikke som planlagt kunne finde sted i januar måned. Det har dog ikke betydning 
for den planlagte snitflade- og integrationstest, at hændelser med payload og 
stedbestemmelse ikke er 100 % på plads, da stedbestemmelse alene er en 
feature, som anvenderne skal bruge. De rekonfigurerede hændelser vil kunne 
testes i slutningen af testforløbet. 

Jess Svendsen (GST) bemærkede, at GST/MU har haft en tæt dialog med 
programledelsen om emnet og er enig i, at problemstillingen kan løses som 



Side 6/8

skitseret i bilaget.

Troels Rasmussen (KL) bemærkede, at KL har behov for at få sammenlignet 
det fremlagte løsningsforslag med det, der blev aftalt i 2014. 

Troels Rasmussen (KL) bemærkede samtidig, at det er uheldigt, at det har 
været uklart, hvad der er foregået frem mod beslutningen om ikke at håndtere 
hændelser på datafordeleren, og påpegede, at man, idet der flyttes opgaver til 
GD1 registrene, introducerer risiko for forsinkelser. 

Troels Rasmussen (KL) bad endvidere om en proces, hvor man sammenligner 
de to scenarier, dvs. den registernære løsning, der foreslås af program-
ledelsen, og en løsning, hvor al funktionalitet etableres på datafordeleren. I de 
to scenarier ønskes belyst, hvad der er ændret i forhold til 2014 beslutningen. 
Den besluttede løsning ønskes desuden til udtalelse i arkitekturforum.

Per Gade (DIGST) bemærkede, at han var enig i, at processen kunne have 
været mere gennemskuelig, og at det har det har været svært at se, hvad der 
har været op og ned i problemstillingen, men at fokus nu bør være på behovet 
for beslutning og aftale om, hvad der gøres fremadrettet af hensyn til at 
overholde tidsplanen for programmet..

Styregruppen drøftede herefter emnet, og det blev bemærket, at:

- I bilaget vedr. hændelser anvendes terminologien udvidede hændelser. For 
at komme nærmere en pragmatisk løsning bør det beskrives, hvad 
ændringen består i, i forhold til det der blev besluttet i 2014. På denne 
måde vil det være muligt at vurdere og forklare ændringen og 
konsekvenserne heraf.

- Der ikke er tale om en ”binær” sort/hvid diskussion i forhold til den 
generiske løsning, som er beskrevet i kravbilaget fra 2014. Det fremgår 
bl.a. af kravbilaget, at forudsætningen for en generisk løsning er, at det 
nødvendige datagrundlag er til stede. 

- Det blev bemærket, at i de tilfælde, hvor f.eks. Ejerfortegnelsen gerne vil 
give noget forretningsmæssig viden, som skal sendes med (payload), er 
det ikke muligt at lave en generisk løsning for dette på datafordeleren.

- Det er nødvendigt at skelne mellem det ”nødvendige niveau”, og hvad 
”visionen” er for en fremtidig løsning, der kan det hele. Pt kan ikke laves 
forretningsmæssige adviser generisk. 

Søren Reeberg (SDFE) samlede op og konkluderede, at der ligger et stykke 
hårdt arbejde foran programmerne for at få GD1 og GD2 i luften, og at det er 
vigtigt at være enige om en løsning fremadrettet. 
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På processiden kunne hændelsesproblematikken være håndteret bedre. 

Troels Rasmussen (KL) bemærkede til indstillingen, at KLs accept var under 
forudsætning af den tidligere bemærkning om, at to parallelle spor udbores 
(Datafordelersporet og det registernære spor). 

Søren Reeberg (SDFE) bemærkede til dette, at det er stærkt problematisk for 
tidsplanen, hvis programledelsen på nuværende tispunkt skal gennemføre nye 
analyser, før de kommende programaktiviteter kan gennemføres. Det nærmere 
behov for uddybning bør derfor drøftes nærmere mellem GD1 og GD2 
programledelsen og KL.  

Per Gade bemærkede, at det kan forsinke GD1 og GD2, hvis der skal 
udarbejdes en udredning af de to parallelle spor.

Styregruppen fulgte med disse bemærkninger indstillingen, således at

- styregruppen godkendte, at der arbejdes videre med en registernær 
løsning på problematikken om udvidede hændelser.

Der udarbejdes sideløbende en sag til Grunddatabestyrelsen til dennes møde 
den 27. januar. DIGST, SDFE og KL drøfter sagens indhold.

7. Bitemporalitet (O)
Morten Nordahl (SDFE) introducerede problemstillingen om bitemporalitet, med 
udgangspunkt i en henvendelse fra BBR til MU. 

Peter Knudsen (SDFE) supplerede med, at bitemporalitet fra programledelsen 
anses som en problemstilling, der hører hjemme i grunddataprogrammet, men 
da man støder på den i GD1, løftes den indledende i delprogrammet.

Søren Rude (SKAT) bemærkede, at det er vigtigt for den fælles forståelse at 
være konkrete og eventuelt tage udgangspunkt i eksempler. 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

8. Evt.
Søren Reeberg (SDFE) takkede Per Smed, der går på pension, for lang og 
aktiv medvirken i arbejdet med ejendomsdata og grunddata samt i GD1 og 
GD2 styregrupperne.

Troels G. Rasmussen (KL) spurgte til, om de nu finansierede testplaner var 
offentliggjort. Asbjørn Lenbroch (SDFE) svarede, at sekretariatet skulle 
modtage en version med korrektur snarest.
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Troels G. Rasmussen (KL) oplyste desuden, at stikprøver vedr. umatrikulerede 
arealer viser, at der kan være flere end hidtil antaget. KL tager kontakt til GST / 
Matriklen vedr. dette, og GD1 programleder informeres. 



Cover Den 31. januar 
2017 
/aslen

Status på milepælsplanen pr. 23. januar 2017

Problem
Styregruppen forelægges aktuel status på fremdrift i milepælsplanen for GD1 
og GD2. 

Baggrund
Styregruppen tiltrådte på møde den 12. oktober 2016, at der fremover styres og 
statusrapporteres på grundlag af en fælles GD1/GD2 milepælsplan med 
milepæle i 3 niveauer. Det blev besluttet, at der til Programkoordinationen 
(PK) og Grunddatabestyrelsen (GB) rapporteres på niveau 1 og til 
Projektforum (PF) og styregrupperne (STG) rapporteres på niveau 2, mens 
niveau 3 er til brug for GD1/GD2 sekretariatets daglige styring. 

Efterfølgende har GD1/GD2-sekretariatet vurderet, at det er hensigtsmæssigt, 
at PK og GB desuden orienteres om status på niveau 2, og at PF og STG 
desuden orienteres på niveau 3. Det giver de forskellige fora en bedre mulighed 
for at følge med i fremdriften. Men det er i den forbindelse vigtigt at gøre 
opmærksom på, at der er stor forskel på milepælenes karakter på de forskellige 
niveauer. De vægter ikke lige meget. Der er fx stor forskel på om en niveau 2 
milepæl er forsinket eller om en niveau 3 milepæl er forsinket. Niveau 3 
milepælene kan betegnes som procesmilepæle, som hver i sær ikke i sig selv er 
nødvendigvis er kritiske for at nå milepælene på niveau 1 og 2.

På baggrund af input fra PF den 7. december er statusbilledet justeret og 
følgende er gældende: 

Grøn=leveret (et minus betyder leveret med forsinkelse på det anførte antal 
dage)
Gul= forventning om forsinkelse på fremtidig milepæl, ny dato ukendt. 
Rød=forventet forsinkelse på fremtidig milepæl
Orange = forventet (kendt) forsinkelse på fremtidig milepæl er under pres for 
yderligere forsinkelse.
Grå=fremtidige milepæle

Status på niveau 2 milepælene baserer sig på de datoer, der er aftalt i test- og 
implementeringsplanen. Status på niveau 3 milepælene (6.3.1-6.3.13) baserer 
sig på aftalte forløb for konfiguration på datafordeleren. Årsagen til 
forsinkelserne fremgår i den uddybende tekst under skemaet. 



 Side 2 af 4

Status

Note: Grøn=milepæl passeret (minus=passeret med antal dages forsinkelse), Gul=risiko for forsinkelse på fremtidig 
milepæl, Orange = forventet (kendt) forsinkelse på fremtidig milepæl er under pres for yderligere forsinkelse.  Rød= 
forsinkelse på fremtidig milepæl med anførte antal dage, Grå=fremtidig milepæl. 

Uddybning af status 

Leverance
Planlagt 
dato for 
leverance

NY dato 
for 
leverance

Bemærkninger

6.3 
Konfiguration 
på DAF 
afsluttet 
(makroplan)

DAR: 18/11 
(opr. 21/10)
DAGI: 8/12
(opr. 21/10)
BBR: 18/11
(opr. 28/10)
EJF: 22/12  
(opr. 19/12)
MU: 6/1
EBR: 13/1

EBR 20/1
EJF 3/1
MU: 
Ukendt

MU, konfigurationsforløb er ikke afsluttet: 
Demo blev afholdt 22.12. Der blev fundet fejl 
som har taget lang tid at håndtere. Dette 
forhøjer risikoniveauet væsentligt og truer 
milepælen ’Klar til snitfladetest’, idet buffer i 
test- og implementeringsplanen er opbrugt. 
Status følges tæt af GD1, GD2 og GD7 og der 
mitigeres løbende – både hos registeret og hos 
KMD. Der er etableret daglige stand-up møder 
mellem operatøren/GD7 og testprojektet i 
GD1-GD2 mhp. koordination, prioritering og 
hurtig mitigering.
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6.4 Test af egne 
services 
godkendt

DAR: 4/1
(opr. 2/12)
DAGI: 2/12
BBR: 4/1
(opr. 9/12)
EJF: 19/2 
(opr. 19/2)
MU: 24/2
EBR: 24/2

DAR: 1/2
BBR 10/1
DAGI: 27/1
EJF: Ny 
dato skal 
afklares

DAR oplever en række fejl der forhindrer 
afvikling af tests. Milepælen er pga. af dette 
rykket til 1.2. 

EJF har oplevet at Joins til CPR fejler. Test kan 
ikke gennemføres pga. dette. 
Afslutningstidspunktet for milepæl 6.4. 
forskydes derfor. 

Det er under afklaring mellem GD1 og GD7 
hvorvidt der kan etableres adgang til KMD 
ressourcer i MUs test af egne services mhp. 
effektivisering af fejlhåndteringen.

6.2 Udvidet 
hændelsesfunkt
ionalitet på 
DAF

19-12-2016  

Ny dato for milepælen skal fastlægges.

MU, EBR og EJF skal anvende denne 
funktionalitet og samarbejder med  
Geodatabanken i SDFE  om implementereing 
af en løsning 

Udvikling og implementering af en løsning er 
ikke indeholdt i testplanen.

6.5 Test af egne 
hændelser 
godkendt

BBR 16-02 
(opr. 24-02)
EBR 24-02
MU-24-02
EJF-24-02 

DAGI 24-02

 

BBR oplever efter endt test af egne services 
(milepæl 6.4), at disse fejler. Fejlene rettes 
løbende af KMD. BBR oplever også 
udfordringer med bl.a. replikering i forhold til 
at nå milepælen. BBR forventer dog, at 
milepælen kan nås før det oprindelig planlagte 
tidspunkt.

Milepælen kan kun nås delvist for EJF, MU og 
EBR, da disse registre skal anvende udvidet 
hændelsesfunktionalitet. Test af hændelser kan 
derfor kun gennemføres delvist og skal derved 
gentages på et senere tidspunkt. Dette er ikke 
indeholdt i testplanen. 

Det er under afklaring mellem GD1 og GD7, 
hvorvidt der kan etableres adgang til KMD 
ressourcer i MUs test af egne services mhp. 
effektivisering af fejlhåndteringen.

6.6 Register/ 
applikation klar

DAR: 2/1
DAGI: 
20/01
(opr. 01-11)
BBR: 1/2
EJF: 28/10
MU: 16-12
EBR: 16/12

BBR 2/1
DAR: 2/1 
DAGI 27/1
MU: 24-02
EBR: 24-02

MU/EBR: Der er indgået ny aftale med IBM 
Der er sat fokus på at klargøre MU og EBR til 
snitfladetest, og overtagelsesprøve og 
driftsprøve er udskudt iht. programmets nye 
implemente-ringsplan.

6. Klar til 
snitfladetest 01-03-2017

Milepælen er under pres, da det er usikkert om 
MU og EJF når de underliggende milepæle 6.4 
og 6.5.

Test af egne hændelser forventes ikke endeligt 
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afsluttet for EJF, MU og EBR (jf. 6.5).

7. Snitfladetest 
godkendt 28-04-2017    

8. Klar til 
integrationstest 01-05-2017  

Løsning
Det indstilles, at styregruppen tager rapportering på status på milepælsplanen 
til efterretning

Procedure
GD1/GD2 sekretariatet følger dagligt op på fremdriften i milepælsplanen. 
Registerprojekterne opfordres til at melde ind løbende til sekretariatet 
(grundata@sdfe.dk), når/hvis de har ændringer til planen. 



Cover Den 31. januar  
2017
/stikl

Status på registrenes forberedelse til snitfladetest

Problem
Styregruppen efterspurgte på mødet den 15. december 2016 en status på 
registrenes forberedelse, herunder et overblik over antal fejl og fejltyper. 

Baggrund
Registrene i GD1 og GD2 nærmer sig afslutning på konfigurationsforløbene og 
er nu i gang med test af egne services og egne hændelser samt øvrige 
forberedelser til snitfladetesten. 

Jf. punkt 4.1 er alle registre nu færdigkonfigureret på Datafordeleren, undtagen 
MU, som forventes deployeret til Test03-miljøet onsdag den 1. februar. De 
færdigkonfigurerede registre er i gang med test af egne services og hændelser.

Løsning
Oversigt over registrenes forberedelse
Alle testcases i registrenes test af egne services og egne hændelser samt 
forberedelser inden for connectivity (afprøvning af ægte forbindelse mellem 
registrenes systemer) og sikkerhed (oprettelse af brugere, certifikater mv.) er 
oprettet i det fælles test- og fejl-system Jira.

I Jira er det muligt løbende at følge fremdriften, idet registrene markerer status 
på den enkelte testcase, når arbejdet går i gang, hvis der er fejl, hvis testcasen 
er blokeret, og når den er afviklet uden fejl. Grafisk oversigt over samlet status 
på tværs af alle registre ses nedenfor.

17%
5%

60%

10%
8%

BLOCKED
FAIL
PASS
UNEXECUTED
WIP

30-01-
2017
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Der er lige nu stor forskel på, hvor langt de enkelte registre er i forløbet. DAR, 
BBR og DS er nået langt, mens MU, som først kan gå i gang med test af egne 
services og hændelser efter deployering, har en stor del af arbejdet foran sig. 
EJF har været ramt af flere blokerende fejl og er derfor forsinket med afvikling 
af testcasene.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MU

GeoDK

EJF

EBR

DS

DAR

DAGI

CVR

CPR

BBR

BLOCKED
FAIL
PASS
UNEXECUTED
WIP

30-01-

I dagsordenens punkt 6 gives en vurdering af registrenes forberedelse i forhold 
til opstart og afvikling af snitfladetesten.
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Oversigt over fejl
En vigtig forudsætning for at holde tidsplanen er, at der er konstant fokus på 
optimal håndtering af fejl. Alle fejl, uanset om der er tale om fejl i 
Datafordeleren eller et register, oprettes også i Jira, hvor antal fejl og status på 
den enkelte fejl kan følges. Oversigt over antal fejl i hhv. Datafordeleren og 
registrene kan ses nedenfor. (Hvis der ikke er fundet fejl i et register, fremgår 
registeret ikke).

Fejl meldt mod system, den 31. januar 2017

Oversigten viser, at langt de fleste fejl lige nu findes på Datafordeleren, hvilket 
er helt naturligt, da registrene lige nu tester de services, som er konfigureret på 
Datafordeleren i makroplansforløbene.

Ser man på de samme fejl fordelt på kategori, hvor kategori A-fejl er de 
alvorligste, som blokerer for testarbejdet, ser billedet ud som nedenfor. Langt 
de fleste fejl er kategori C-fejl.

Fejl fordelt pr. kategori A, B og C, den 31. januar 2017
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Fejlene indrapporteres inden for forskellige kategorier. Lige nu findes de fleste 
fejl på udstillingsservices, som registrene er i gang med at teste efter 
konfigureringen på Datafordeleren.

Fejl fordelt på fejltype, den 31. januar 2017

Endelig er det interessant at se på, hvilke registre, der indrapporterer fejl samt 
kategorien af disse fejl, da mange blokerende fejl for et register betyder, at 
testen ikke kan fortsætte, før fejlene er rettet. Nedenfor ses fejl fordelt på 
rapporterende register og fejlkategori.

Fejl og kategori fordelt på fejlrapporterende register, den 31. januar 2017

Jf. punkt 8 på mødet er der fuldt fokus på at optimere håndteringen af de fejl, 
der findes under testen. GD1, GD2 og GD7 har således iværksat forskellige 
initiativer, så fejlretning kan ske hurtigst muligt.

Procedure
Fremadrettet rapporteres der løbende på ovenstående punkter til styregruppen.

Kommunikation
Ikke relevant.



Cover Den 31. januar 
2016 
/aslen, peknu

Status på test- og implementeringsplanens risici

Problem
Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens 
risici.

Baggrund

I tillæg til den opdaterede testplan for GD1, er der udarbejdet et risikobillede. 
Det er aftalt på fælles GD1/GD2 styregruppemøde den 12. oktober 2016, at der 
fremover statusrapporteres på dette risikobillede på hvert styregruppemøde. 
Det er desuden besluttet, at Grunddatabestyrelsen forelægges status på hvert 
bestyrelsesmøde. 

Risikobilledet afspejler alene risici, som vurderes at have betydning for test- og 
implementeringsplanen. 

Siden styregruppemødet den 17. november, er der indsat en kolonne med 
vurdering af hhv. sandsynlighed for, at risikoen indtræffer og konsekvens, hvis 
risikoen indtræffer. Sandsynlighed og konsekvens angives på en skala fra 1-5. 
Udgangspunktet er, at det kun er risici med en konsekvens på 4-5 for 
tidsplanen, der fremgår af risikobilledet. Øvrige risici for test- og 
implementeringsplanen håndteres i delprogrammerne på daglige 
opfølgningsmøder. 

Status på GD1 og GD2s risici ændres meget hyppigt. Risikobilledet opdateres 
tilsvarende, og kan således ændres mellem møder i programmets 
governancefora. 



Status

Risikolog for test- og implementeringsplanen  Status 
pr.

20-01-2017

ID Risikoårsag Risikohændelse Effekt Mitigerende handling Ansvarlig Dato Deadline 
for tiltag S x K

1 Afhængighed mellem 
aktørernes leverancer. 

Forsinkelse eller manglende 
kvalitet hos én eller flere 
aktører.

Store dele af den tværgående 
test går i stå eller forsinkes. 

Det etableres et tæt styrings- 
og opfølgningsregime, så 
forsinkelser opdages og 
forsøges mitigeret, før de 
forsinker resten af testen. 

GD1/GD2 Sep. 16 Løbende 5 x 5

Status

Det er på nuværende tidspunkt gennemførelse af registrenes konfigurationsforløb på datafordeleren, der er kritisk ift. risiko for forsinkelse eller manglende 
kvalitet hos én eller flere aktører. Konfigurationsforløbene er højrisiko, fordi der er stor risiko for, at der opstår uforudsete udfordringer, og fordi 
afslutningen af forløbene er afgørende for påbegyndelse af registrenes test af egne services og hændelser, og for den efterfølgende snitfladetest. Der 
mitigeres dagligt i form af hurtig fejlsøgning og fejlretning og i form af konstant opfølgning på fremdrift. Der er stor opbakning fra alle involverede til at få 
konfigurationsforløbene gennemført bedst og hurtigst muligt. Konfiguration af BBR, DAR, DAGI og EJF er afsluttet og meldt klar til registrenes test af 
egne services. Der er fundet blokerende fejl i Ejerfortegnelsen, så dette register har ikke påbegyndt test af egne services.  Konfiguration af MU og EBR 
pågår fortsat Jf. status på fremdrift. Start af snitfladetest 1.3 er under pres.

2 GD1s afhængighed af at 
Matriklens Udvidelse er på 
kritisk vej

Nye forsinkelser i MU. GD1 og dele af GD2 kan ikke 
komme i gang eller videre med 
test.

GST har gennemgået planen 
grundigt internt og i 
samarbejde med 
systemleverandøren. Der er 
lagt to buffere ind omkring 
matriklens leverancer, inden 
snitfladetesten igangsættes. 

GST/MU Sep. 16 Løbende 5 x 5

Status

Risikoens status er uændret høj. MU er forsinket i forhold til projektplanen, da makroplansforløbet er overskredet med to uger og befinder sig i uge 10.  
GD1 følger MU tæt og har genoptaget faste opfølgningsmøder med projektet. Som led i GD1’s tætte opfølgning i forhold til Matriklens Udvidelse, 
fokuseres der aktuelt på afslutning af MU’s konfiguration på datafordeleren samt MU’s milepæl 6.6 i GD1’s milepælsplan ”Register / applikation klar til 
snitfladetest. Der arbejdes på at etablere tilførsel af testressourcer fra KMD, Bedre direkte kommunikation med KMD for hurtigere afklaring samt bedre 
synlighed og dermed koordinering ift. opgaveløsning hos KMD.
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3 Testplanen indeholder 
antagelser om tidsfrister for 
KMDs håndtering af DLS-
ændringer, som følge af fejl og 
mangler i registrene fundet ved 
test. Der er endnu ikke indgået 
aftale mellem GD7 og KMD. 

Antagelserne viser sig ikke at 
holde.

Fejlrettelse kan ikke håndteres 
inden for den fastsatte tid, 
hvormed tidsplanen forlænges. 
Forsinkelser på Datafordeleren 
er særligt følsomme, da de 
typisk betyder, at store dele af 
testen går i stå eller forsinkes. 

Testprojektet har leveret 
estimat over antallet, 
periodisering og karaktererne 
af fejl, så der er et grundlag at 
indgå kontrakt med KMD på. 
GD7 forsøger hurtigst muligt 
at indgå en robust aftale med 
KMD, så de forudsatte 
tidsfrister aftalebelægges.

GD7 Sep. 16 Dec. 16 2 x 5

Status
GD7 og KMD har indgået aftale om en ”hypercare” periode. Risikoen lukkes og ny risiko #18 vedr. DLS-ændringer oprettes.

4 Testplanen indeholder 
antagelser om tidsfrister for 
KMDs rettelse af fejl på 
Datafordeleren. Tidsforbrug på 
fejlrettelser er kontraktfastsat, 
men hidtidige erfaringer har 
vist, at KMD anvender længere 
tid. Fejlretning er på 
testplanens kritiske vej. 

Antagelserne viser sig ikke at 
holde.

Fejlrettelse kan ikke håndteres 
inden for den fastsatte tid, 
hvormed tidsplanen forlænges. 
Forsinkelser på Datafordeleren 
er særligt følsomme, da de 
typisk betyder, at store dele af 
den tværgående test går i stå 
eller forsinkes.

KMD bekræfter, at de har den 
fornødne kapacitet til at 
fejlrette inden for de 
kontraktfastsatte deadlines.

GD7 Sep. 16 Dec. 16 2 x 5

Status GD7 og KMD  har indgået aftale om en ”hypercare” periode. Risikoen kan lukkes

5 Ikke alle leverancer fra 
registrene i forbindelse med 
rekonfigurering er 
indholdsmæssigt dækkende, 
rettidige og korrekte. 

Fejl eller forsinkeler i testdata, 
DLS eller testcases.

Rekonfigurering kan ikke 
gennemføres som planlagt.

Der er behov for fuld 
opmærksomhed i registrene. 
Testprojektet og GD1/GD2 
skal sikre den tværgående 
kvalitet. 

Registrene 
GD1/GD2 
Testprojekt

Sep. 16 Okt. 16 – 
feb. 17

3 x 4

Status

4 af 6 registre har afsluttet konfigurationsforløb. Der opstår løbende uforudsete fejl/udfordringer på registerside. Der mitigeres dagligt i form af hurtig 
fejlsøgning og fejlretning.Der iværksættes ikke yderligere mitigerende handlinger.   



 Side 4 af 8

6 Rekonfiguration af registrenes 
DLS’ er mangelfuld.

Fejl og manglende kvalitet i 
services og hændelser på 
Datafordeleren, når 
konfigurationsforløbet 
(makroplanen) er gennemført. 

Test af de berørte tjenester og 
hændelser kan ikke 
gennemføres, før fejl er 
identificeret og rettet. Det vil 
forsinke afslutning på 
registrenes egen test, som 
forudsættes inden 
snitfladetesten. 

Inden tjenester og hændelser 
meldes klar til test i GD1/GD2 
testmiljøet (test03), sikrer 
GD7, at tjenester og 
hændelser er testet og evt. 
fejlrettet, at kvaliteten er 
dokumenteret, og at det er 
testet, at tjenester kan tilgås 
fra ydersiden af 
datafordeleren. Registrene 
inddrages i 
udviklingsprocessen på 
Datafordeleren.

GD7 Sep. 16 Okt. 16 – 
feb. 17

3 x 5

Status

Der opstår løbende uforudsete fejl/udfordringer på KMD-side. Der mitigeres dagligt i form af hurtig fejlsøgning og fejlretning. Kvalitet bliver vægtet højt. 
GD1, GD2 og GD7 er enige om, at kvalitet skal prioriteres over tid ift. at nå niveau 3 milepælene i konfigurationsforløbet. Fx blev det aftalt, at det var 
bedre at bruge ekstra tid på at sikre fælles forståelse af EJFs testcases og sikre kvaliteten og dermed forsinke planen med nogle dage. er arbejdes på at 
etablere tilførsel af testressourcer fra KMD, Bedre direkte kommunikation med KMD for hurtigere afklaring samt bedre synlighed og dermed koordinering 
ift. opgaveløsning hos KMD.

7 Businesscasen forholder sig 
ikke til andre anvenderbehov 
end registrenes og Kombits. 
Derfor er der ikke i planen afsat 
tid til håndtering af 
anvenderbehov, der først 
identificeres i anvendertesten. 

Der erfares mangler i 
anvender-testen. 

Idriftsættelsen fastholdes, men 
det kan blive nødvendigt at 
finde ny finansiering til at 
dække de erfarede behov.

Der åbnes op for, at de 
primære anvendere kan tilgå 
services på DAF og lytte på 
hændelser, inden den 
egentlige anvendertest 
igangsættes.

DIGST ift. 
anvendere. GD7 
ift. åbning for 
tidligere test 
(zone0-adgang).

Aug. 17 
til jan. 18 

Aug. 17 til 
jan. 18

5 x 1

Status Styregruppen vedtog på møde den 17. november 2016, at risikoen fastholdes. Der mitigeres ikke yderligere.
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10 Bitemporalitet er implementeret 
forskelligt i registrene. 

I værste fald kan Bitemporalitet 
ikke fungere på tværs af 
registrene. I bedste fald skal 
anvendere af tjenester kalde 
tjenesterne tilsvarende 
forskelligt. Dette uanset om en 
tjeneste kaldes direkte eller 
ifm. et opslag som følge af en 
hændelsesbesked.

Det er fortsat uafklaret om 
forskellig implementering af 
bitemporalitet ifm. hændelser 
har betydning for 
anvenderregistrene i snitflade- 
og integrationstesten.

Anvenderne risikerer at skulle 
sætte sig ind i 
implementeringen i de enkelte 
registre og lave 
registerspecifikke kald frem for 
én generisk tilgang. 

GD1/GD2 faciliterer en 
proces mellem BBR, DAR og 
MU med henblik på udredning 
af evt. uoverensstemmelser 
og identificering af 
løsningsmuligheder. I 
forlængelse heraf kan der 
blive initieret en proces på 
Grunddata program niveau.

SDFE Nov. 16 Skal 
fastlægges

Er 
indtruffet

Status

SDFE har undersøgt risikoen for, at forskellig implementering af bitemporalitet ifm. hændelser kan få opsættende betydning for gennemførelse af test- og 
implementeringsplanen. Vurderingen er, at det kan det ikke. Det er fortsat uafklaret, om det har betydning for anvenderregistrene i snitflade- og 
integrationstesten. Ansvaret for udredning har ligget hos Grunddatasekretariatet i DIGST. Samtidig har der været korrespondance mellem BBR og MU om 
sagen med modelsekretariatet på sidelinjen. GD1/GD2 har taget initiativ til en udredning på tværs af Grunddataprogrammet.  Udredningen har afdækket 
en løsning, der kan have konsekvenser for arbejdsgange og forvaltningssystemer i BBR og DAR. Der forelægges en sag for GDB den 27.1.2017 om at 
gennemføre en analyse af problemstillingen, samtidig arbejdes der videre med løsning for håndtering af konkret problemstillingen mellem BBR, DAR og 
MU inden for rammerne af eksisterende arkitektur. 

11 Målarkitekturerne for GD1 og 
GD2 forudsætter, at 
Datafordeleren tilbyder en 
hændelsesfunktionalitet, som 
er udvidet ift. til den 
nuværende 
standardkonfiguration af 
hændelser, der er aftalt med 
KMD, og som er implementeret 
på datafordeleren. Dette 
tilbyder Datafordeleren ikke, og 
der er pt. ikke aftalt en 
alternativ løsning.

Udvikling af udvidet 
hændelsesfunktionalitet 
(stedbestemmelse og payload) 
bliver ikke klar til konfiguration 
på DAF rettidigt. Del-milepælen 
6.5 ’Test af egne hændelser 
godkendt’ forudsætter test af 
komplette hændelser, og 
derved, at udvidet 
hændelsesfunktionalitet er 
færdigudviklet og klar til test 
den 19. dec. 2016. 

Det er muligt at igangsætte test 
af hændelser uden udvidet 
hændelsesfunktionalitet. 
Herved kan milepælen nås 
delvist. Men test af hændelser 
skal derved gentages på et 
senere tidspunkt. Dette ikke 
indeholdt i testplanen (men 
indgik dog i præsentationen til 
GB).

Det skal afklares, hvordan og 
af hvem udvidet 
hændelsesfunktionalitet skal 
udvikles. Der er igangsat en 
teknisk afklaring af 
problemstillingen i SDFE, 
herunder problemets omfang. 
Registrene inddrages. Der 
skal hurtigst muligt ske en 
afklaring, så udviklingen kan 
igangsættes. Muligheden for 
alternative testtidspunkter 
undersøges. 

SDFE (afklaringer) 
og DIGST 
(økonomi og 
standarder)

Okt. 
2016

Jan 17. Er 
indtruffet

Status
Styregrupperne er forelagt løsningsforslag mhp. beslutning på møde den 15. december, men endelig beslutning udestår, da KL ikke kunne tilslutte sig 
indstillingen. En sag forelægges GDB den 27.1.2017.  
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14 For registrene i SDFE og GST 
er der mange led, der skal 
passeres (med både personer 
og systemer) fra register over 
Geodatabanken, 
transportbåndet med 
hændelsesdetektering til DAF.

Der springer et led i kæden 
som følge af, at systemerne 
ikke taler rigtigt sammen, eller 
fordi der opstår uklar 
ansvarsfordeling.

Det kan medføre forsinkelser i 
alle testplanens faser. 

Der skal være koncentreret 
fokus på infrastrukturen for at 
sikre, at den fungerer korrekt 
på et veldokumenteret 
grundlag. Desuden skal 
ansvaret i snitfladerne 
tydeliggøres. SDFE og GST 
arbejder på en forankring af 
den tværgående opgave.

SDFE Okt. 
2016

Løbende 2 x 4

Status
SDFE har særligt opmærksomhed på problemstillingen. Der er etableret effektiv kommunikation og kommandoveje i SDFE.

15 Overførelse af data til test03-
ftp1.datafordeler.dk svinger i 
performance, og ftp-klient taber 
forbindelsen. Problemet 
vedrører den replikeringskanal-
type, som Geodatabanken/ 
transportbåndet anvender til at 
overføre dataopdateringer til 
datafordeleren. KMD har 
konkluderet, at for at få en 
permanent løsning, skal det 
standardprodukt de bruger til 
SFTP-funktionalitet udskiftes 
med et andet produkt.

Dette er en ændring af 
basisplatformen for 
datafordeleren, og det må 
forventes at introduktion af et 
nyt produkt i en aftestet 
platform vil introducere nye fejl. 
Tidsmæssigt er der stor 
sandsynlighed for at disse fejl 
findes og skal rettes under 
snitfaldetest og 
integrationstest.

Dette medfører en risiko i 
forhold til testplanen. 

Der foreligger pt. ikke nogen 
plan for implementering af det 
nye produkt til SFTP-
funktionaliteten. Der er 
gennemført en work-around, 
som midlertidigt håndterer 
problemet.

GD7 Nov. 16 Dec. 16 3 x 4

Status
Ftp-klienten er udskiftet. Der er fortsat performanceproblemer, som forventes løst 10.1. Der er ikke konstateret blokerende fejl som følge af udskiftningen. 
Foreslås lukket.
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16 Testmiljø ’Test03’ er etableret 
til brug for GD1 og GD2. GD7 
vurderer, at det samlet set er 
den bedste løsning at 
testmiljøet også anvendes til 
test i GD5 og GD6 (option 2 og 
option 1). Test i GD1 og GD2 
er afhængig af data og et antal 
services fra CVR og CPR. 

Hvis GD5 og GD6 skal teste i 
Test03 og får brug for at ændre 
deres datamodeller, vil der i en 
eller flere perioder blive lukket 
ned for GD1 og GD2s adgang 
til at teste med CVR- og CPR 
data og tjenester. 

EJF og DAR kan ikke 
gennemføre test som planlagt. 
Testplanen udfordres. 

GD1, GD2 og GD7 har aftalt 
følgende: Hvis fx ny 
datamodel eller andre større 
ændringer indtræffer, som 
hindrer fortsat test i GD1 og 
GD2, flyttes option 1 og 2 ud 
af Test03 og over i fx Test04, 
og en ældre version af data 
og services fryses på Test03. 
Der introduceres en tættere 
koordination mellem 
GD1/GD2 og GD7 ift. 
GD5/GD6 gennem opfølgning 
på faste ugentlige 
statusmøder.

GD7 Nov. 16 Løbende 2 x 5

Status Sandsynligheden er sat til 2, pga. aftalt mitigerende handling.
17

(ny)
Der opdages fejl i et registers 
datamodel / udstillingsmodel  
Eller et register identificerer et 
behov for at ændrer datamodel 
/  udstillingsmodel 

Registret laver en 
modelændring 

Som følge af en modelændring 
skal der  laves 
konsekvensrettelser i 
datafordeler services og 
hændelser og eventuelt 
levering af nye prøve- og 
testdata.
For anvendere, der allerede 
har integreret til eksisterende 
snitflader, vil det betyde at de 
skal tilpasse til disse ændringer 
– eller at de ikke kan blive 
færdige med test før 
modelændringen er 
gennemført. Hvis datamodel 
ændringen foretages i det 
fælles testmiljø vil det desuden 
betyde at services og 
hændelser vil blive 
utilgængelige i en periode. 

Der udarbejdes overblik over, 
hvilke registre, der 
planlægger at rette i 
udstillingsmodeller, så det 
kan planlægges hvornår disse 
fejlrettelser skal gennemføres 
og testes – under 
hensyntagen til den fælles 
test- og implementeringsplan, 
fælles test, miljøer mv.

GD1_GD2 
programsekretariat

jan. 17 Snarest Indtruffet

Status Ny risiko 20.1.2017. BBR har ændringer på vej ift. BBR v. 1.8 o.a. EBR har d. 26.1.2017 konstateret et behov for modelændring.



 Side 8 af 8

18
(ny)

Der opdages fejl i et registers 
tjenester på DAF (hændelser 
eller services)  Eller et register 
identificerer et behov for at 
ændre tjenester 

Registret laver ny DLS Rettelserne skal 
implementeres på 
Datafordeleren. 
For anvendere, der allerede 
har integreret til eksisterende 
snitflader, vil det betyde at de 
skal tilpasse til disse ændringer 
– eller at de ikke kan blive 
færdige med test før 
rettelserne er gennemført.

Der udarbejdes overblik over, 
hvilke registre, der 
planlægger at rette tjenester, 
så det kan planlægges 
hvornår disse rettelser skal 
gennemføres og testes – 
under hensyntagen til den 
fælles test- og 
implementeringsplan, fælles 
test, miljøer mv.

GD1_GD2 
programsekretariat

jan. 17 Snarest Indtruffet

Status Ny risiko 26.1.2017

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender aktuel status, risikovurderingen samt de mitigerende handlinger. 

Procedure 
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.



Cover Den 1. februar  
2017
/stikl

Overgang til snitfladetest

Problem
Styregruppen skal træffe beslutning om opstart af snitfladetest. 

Baggrund
Jf. punkt 4.1 og 4.2 på dagsordenen er registrene i GD1 og GD2 i fuld gang 
med forberedelserne til snitfladetest. Registrene har på nær ét afsluttet 
konfigurationsforløbene (MU mangler) og er i gang med test af egne services 
og egne hændelser samt øvrige forberedelser til snitfladetesten. 

Forberedelser til snitfladetest omfatter ud over registrenes test af egne services 
og test af egne hændelser også andre aktiviteter under følgende overskrifter:

Emne Ca. % færdig Primære udestående

Nødvendig 
registerfunktionalitet

98 % MU og EBR når ikke at gennemføre 
funktionalitetstest

Connectivity og 
sikkerhed

60 % Connectivity (hul igennem-test) 
udestår for flere forbindelser og 
afprøvning af push-funktionalitet på 
DAF udestår.

Testdata, testcases 
og testmiljøer

90 % Enkelte testcases mangler samt 
generelt modtagende registers 
review af testcases.

Ressourcer og 
planlægning, 
registeraftaler

90 % De sidste detaljer falder på plads 
løbende.

Dokumentation og 
procedurer

95 % Procedurer for modtagelse af fejl 
udestår muligvis delvist hos 
registrene.

Sammenlignet med sidste år er planlægning af testfasen således nået væsentligt 
længere, om end alle registre endnu ikke er helt færdige med forberedelserne.
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Registrene er for næsten alles vedkommende færdigudviklede (der udestår 
funktionsprøve på EBR og MU, men funktionaliteten er klar), og registrene er 
færdigkonfigurerede på Datafordeleren, undtagen MU, hvor KMD arbejder på 
at afvikle de sidste testcases.  

Testdata og testmiljøer er klar, og testcases er stort set klar – enkelte testcases 
mangler, og generelt udestår modtagende registers review af testcases. For de 
fleste registres vedkommende er der således grønt lys til snitfladetest, dog er 
enkelte registre forsinkede pga. opståede fejl med test af egne services og test 
af egne hændelser. Det gælder specielt EJF, MU og EBR.

Løsning
Registrenes testmanagere har på testforums workshops den 10. og 25. januar 
2017 udarbejdet en foreløbig plan for opstart af registrenes testforløb på 
baggrund af den nuværende status på forberedelserne (se nedenfor).

Snitfladetesten består overordnet set af tre dele: Test af ajourføring mellem to 
registre, test af andre registres services via Datafordeleren og test af andre 
registres hændelser via Datafordeleren. Samlet set udgør test af ajourføring 7 
ud af 42 testcycles.

I test- og implementeringsplanen er test af ajourføring (den mindste del af 
testen) planlagt til februar, mens den store del af testen, test af 
udstillingsservices og hændelser, er planlagt til marts. 

Da der er stor forskel på, hvor langt registrene er med forberedelserne, er det 
dog testprojektets anbefaling, at snitfladetesten afvikles med afsæt i status på 
forberedelserne frem for det i test- og implementeringsplanen skitserede forløb.

I praksis vil det betyde, at DAR, BBR og DAGI vil påbegynde afvikling af 
testcases i uge 6. Disse registre forventer at afvikle dele af deres testcases inden 
for både ajourføring, udstillingsservices og hændelser i februar. MU forventer 
som planlagt at starte test af ajourføringsservices medio februar.

På grund af forsinkelser i konfiguration af MU og EBR på DAF og 
efterfølgende blokerende fejl i EJF’s services på DAF, som har blokeret test af 
EJF’s egne services og hændelser i ca. to uger, har MU, EBR og EJF brug for 
mere tid til test af egne services og egne hændelser, før andre register kan 
afvikle deres testcases i snitfladetesten ind mod disse registre. 

Test, der involverer EJF, kan følgelig for hovedpartens vedkommende først 
påbegyndes midt i marts, når EJF har afsluttet test af egne services og 
hændelser. 

Testforums foreløbige plan for opstart af registrenes testforløb ser ud som 
følger:
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./.

Ansvarligt 
register

Test af 
ajourføringsservice
s fra uge

Test af 
udstillingsservices 
fra uge

Test af 
hændelser fra 
uge

BBR Uge 6 Uge 6 Uge 6

DAGI n/a Uge 6 n/a

DAR Uge 6 Uge 6 Uge 7

EBR n/a Uge 7 Uge 10

EJF n/a Uge 12 Uge 9

MU Uge 6 Uge 11 n/a

Med den forsinkede opstart af en række centrale testcases vil dato for 
afslutning af snitfladetesten og overgang til integrationstesten alt andet lige 
være udfordret. Registrenes testmanagere og testprojektet vil naturligvis 
planlægge afviklingen af snitfladetesten så optimalt som muligt med henblik på 
at undgå forsinkelser. 

Der er udarbejdet et koncept for afrapportering fra testprojektet, som er 
fremlagt i testforum samt på møde i projektforum den 26. januar 2017. 
Eksempel på afrapportering vedlægges.

Endvidere henvises til punkt 8 for tiltag i forhold til fokus på hurtig fejlretning 
under snitfladetesten.

Det indstilles, at styregruppen godkender:

  den foreløbige plan for opstart af registrenes testforløb, dvs. at 
snitfladetesten igangsættes med opstart i uge 6 (jf. skema ovenfor) 

 Koncept for afrapportering fra snitfladetesten.

Procedure
Fremadrettet rapporteres der løbende på fremdriften i snitfladetesten til 
styregruppen jf. vedlagte koncept for afrapportering.

Kommunikation
Der afrapporteres desuden løbende på fremdriften til alle relevante parter i 
programmet, ligesom fremdriften følges og drøftes i testforum.
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Format for afrapportering
Testprojektets afrapportering for testens fremdrift
• Forberedelse til snitfladetest
• Selve snitfladetesten

Modtagere
• Internt i delprogrammerne
• Chefkreds i programmerne
• Projektforum
• Styregruppe

Princip: Alle får det samme!

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 1



Gitter- og hjælpelinjer

For at se gitter- og hjælpelinjer
1. Klik på Vis
2. Vælg Gitterlinjer
og/eller Hjælpelinjer

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 
af hjælpelinjer

For at indsætte sidefod

1. Vælg Indsæt i topmenuen 
2. Vælg Sidehoved og Sidefod

3. Indsæt ønsket indhold i Sidefod
4. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun 

skal være på et enkelt slide

Vælg layout/design
1. Højreklik uden for dit 
slide 
2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du  vælge 
layout direkte under 
knappen Nyt dias, i fanen 
Hjem når du laver et nyt 
slide

Afrapportering fra 
Testprojektet GD1-GD2
Uge 5
Rapport dannet 30-01-2017

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 2



Status på fremdrift - Eksempel

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 3

• Alle registre er i gang med test af egne services og hændelser samt 
øvrig klargøring til snitfladetest. To registre har afsluttet test af egne 
services og hændelser.

• MU forventes færdigkonfigureret på DAF 1. februar, men er allerede i 
gang med at teste de elementer, som er klar.

• EJF er stadig ramt af blokerende fejl, hvorfor registeret ikke har haft 
reel fremdrift i test af egne services og hændelser. KMD prioriterer 
fejlrettelse af de blokerende fejl højt.

• Styregruppemøde i denne uge, hvor anbefalingen er, at vi starter 
snitfladetest i uge 6, idet flere registre er klar.

• Nogle registre forventer først at være færdig med egne tests medio 
marts, hvorfor en del af snitfladetesten først går i gang derefter.



Status på fremdrift - Eksempel
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Samlet overblik over fremdrift
på forberedelse til snitfladetest

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 5

• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

17%

5%

60%

10%

9%

30-01-2017

BLOCKED
FAIL
PASS
UNEXECUTED
WIP



MUs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 6

• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed60%

14%

2%

24%

30 - 24-01-2017

BLOCKED
FAIL
PASS
UNEXECUTED



EBRs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 7

• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

27%

5%

27%

41%

EBR - 30-01-2017

BLOCKED
FAIL
PASS
UNEXECUTED



EJFs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 8

• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed54%

2%

35%

10%

EJF - 30-01-2017

BLOCKED
FAIL
PASS
UNEXECUTED



BBRs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest
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• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

15%

3%

71%

12%

BBR - 30-01-2017

BLOCKED
FAIL
PASS
WIP



DARs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 10

• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

5%
5%

77%

13%

DAR - 30-01-2017

BLOCKED
FAIL
PASS
WIP



DAGIs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 11

• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

100%

DAGI - 30-01-2017

PASS



GeoDKs fremdrift på forberedelse 

til snitfladetest
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• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

33%

33%

33%

GeoDK - 30-01-2017

FAIL
PASS
UNEXECUTED



DSs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest
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• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

100%

DS - 30-01-2017

PASS



CVRs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest
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• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

6%

90%

4%

CVR - 30-01-2017

PASS
UNEXECUTED
WIP



CPRs fremdrift på forberedelse 
til snitfladetest
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• Baseret på testcases i JIRA

• Version 0.9 forberedelse

• Testcases dækker: 
• Test af egne services,
• Test af egne hændelser
• Connectivity og sikkerhed

9%

88%

4%

CPR - 30-01-2017

FAIL
PASS
UNEXECUTED



Overblik over registrenes 
fremdrift på forberedelse
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• Baseret på testcases i JIRA
• Testcases dækker: Test af egne services, test af egne hændelser, 

connectivity og sikkerhed

MU

GeoDK

EJF

EBR

DS

DAR

DAGI

CVR

CPR

BBR

100%80%60%40%20%0%

BLOCKED 

FAIL 

PASS 

UNEXECUTED 

WIP 

30-01-2017



Overblik over fremdrift på 
snitfladetest – ikke aktuel

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 17

• Baseret på testcases i JIRA

• Version 1.0 snitfladetest

• Testcases dækker: 
• Ajourføring
• Test af andres services
• Test af andres hændelser

5%

95%

30-01-2017

PASS
UNEXECUTED



Fremdrift på snitfladetest – register 
og testcycles – ikke aktuel

31. januar 2017Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 18

• Baseret på testcases i JIRA

• Version 1.0 snitfladetest

• Testcases dækker: 
• Ajourføring
• Test af andres services
• Test af andres hændelser

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

100%80%60%40%20%0%

PASS 

UNEXECUTED 

30-01-2017



Cover Den 23. januar 
2017 

Afslutning af lovprojekt (B)

Problem
Lovprojektet har udarbejdet to love, som den 19. januar blev vedtaget af 
Folketinget. Hjemmelsgrundlaget for de ansvars- og opgavemæssige 
ændringer, som følger af GD1 og GD2 er tilvejebragt, og lovprojektet kan 
dermed lukkes.

Baggrund
Lovprojektet har sammen med relevante myndigheder arbejdet for at 
tilvejebringe hjemmelsgrundlaget, dels for idriftsættelse af 
Ejendomsdataprogrammet, dels for datavask og idriftsættelse af 
Adresseprogrammet.

Løsning
GD1 - Samleloven
Lovprojektet har med deltagelse af Justitsministeriet, Skatteministeriet, 
Erhvervsministeriet samt Geodatastyrelsen udarbejdet samleloven (Lov om 
effektivisering af ejendomsregistrering og –forvaltning m.v.), hvorefter 
hjemmelsgrundlaget for idriftsættelse af GD1 er på plads. 

Samleloven kan sættes i kraft efter forhandling med de myndigheder, hvis love 
er omfattet af samleloven. Dette sker ved en ikrafttrædelsesbekendtgørelse, 
som udstedes af energi-, forsynings- og klimaministeren. Først når denne 
bekendtgørelse er trådt i kraft, kan andre bekendtgørelser med hjemmel i denne 
lov træde i kraft. De enkelte myndigheder er ansvarlige for at udarbejde og 
fremsætte bekendtgørelser på egne områder.

Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen for samleloven ansvarsplaceres hos 
delprogram-ledelsen i GD1, idet bekendtgørelsen vedrører de parter og 
registre, som har indgået aftale om GD1. 

GD2 - Adresseloven
Lovprojektet har udarbejdet Adresseloven, hvorefter hjemmelsgrundlaget for 
idriftsættelse af GD2 er på plads.

1. juli træder de dele af loven i kraft, som sikrer hjemmel til at gennemføre 
datavask. Desuden træder de dele i kraft, som giver hjemmel til at etablere og 
idriftsætte Danmarks Adresseregister. 
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Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for 
ikrafttrædelse af den øvrige del af lovforslaget. Det kan dog blive nødvendigt 
særskilt at sætte lovforslagets § 16, stk. 2, i kraft på et senere tidspunkt 
(bestemmelsen gør Danmarks Adresseregister obligatorisk som grundlag for 
person- og virksomhedsregistrering). Ikraftsættelse af denne bestemmelse 
forudsætter blandt andet, at ajourføringen af aktuelle bopælsregistreringer i 
CPR er tilendebragt, og at den tekniske integration mellem CPR og Danmarks 
Adresseregister er fuldført og fungerer.

SDFE har ansvaret for Adresseloven og udarbejdelse og fremsættelse af 
bekendtgørelser hertil.

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning, herunder at 
ansvaret for ikrafttrædelsesbekendtgørelserne for de to love ligger hos den 
relevante delprogramledelse, medens ansvaret for bekendtgørelser til lovene 
ligger hos de relevante myndigheder. 

Procedure
GD1-delprogramledelsen inddrager styregruppen forud for idriftsættelse af 
Ejendomsdataprogrammet for at opnå enighed om tidspunktet for samlelovens 
ikrafttrædelse.

GD2-delprogramledelsen inddrager CPR forud for Adresseprogrammets 
idriftsættelse for at sikre, at den tekniske integration mellem CPR og Danmarks 
Adresseregister er fuldført og fungerer. Styregruppen forelægges en sag forud 
for Adresselovens endelige ikrafttræden.

Kommunikation
Ikke relevant



./.

Cover Den 26. januar  
2017
/stikl

Orientering om bitemporalitet og udvidede hændelser

Problem
Styregruppen skal orienteres om Grunddatabestyrelsens behandling af 
problematikken om udvidede hændelser, som blev forelagt bestyrelsen på 
mødet den 27. januar 2017. 

Baggrund
På seneste møde i den fælles styregruppe for GD1 og GD2 blev der fremlagt en 
sag om udvidede hændelser. Sagen anbefalede en såkaldt ”registernær løsning” 
på problematikken om udvidede hændelser.

På baggrund af sagen blev det aftalt, at KL, DIGST og SDFE forberedte en sag 
til Grunddatabestyrelsens møde den 27. januar.

Løsning
Efterfølgende er der i samarbejde mellem KL, SDFE og DIGST blevet 
udarbejdet to sager, som blev forelagt Grunddatabestyrelsen den 27. januar 
2017:

1. Analyse af opfyldelse af anvenderes behov for hændelser og 
dataservices med bitemporalitet

2. Proces for udvidede hændelser på kort og lang sigt

Den første sag beskriver, at det er blevet påpeget, at Grunddataprogrammets 
koncept for hændelser og håndtering af både registreringstid og virkningstid i 
data (bitemporalitet) giver risiko for nogle uforudsete udfordringer for 
anvenderne, og at der derfor er behov for en analyse af programmets 
håndtering af hændelser og dataservices i kombination med bitemporalitet.

Løsningen er en analyse af omfanget af den ovennævnte problematik. Dels bør 
anvendernes faktiske behov for hændelser afdækkes, og dels bør både 
hændelsesarkitekturen og implementeringen af bitemporalitet evalueres, 
specielt med fokus på de udfordringer, som anvenderne stilles overfor.

Sagen blev tiltrådt, og arbejdet med analysen igangsættes nu af DIGST.

Den anden sag fokuserer på, at der skal besluttes en proces for, hvordan 
udestående med udvidede hændelser håndteres. I sagen gennemgås det lange 
forløb fra 2014 til nu, hvor problematikken har været forsøgt løst.
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Sagen anbefaler en løsning i to spor: 

Dels at der af hensyn til Grunddataprogrammets tidsplan implementeret en 
såkaldt ”registernær løsning”, som kobler de for de tre registre nødvendige 
ekstra informationer (stedbestemmelse og payload) på registrenes hændelser, 
inden hændelsesinformationen sendes til Datafordeleren til videre distribution. 

Dels at der igangsættes en analyse af hhv. den registernære løsning og en fælles 
løsning på Datafordeleren i forhold til løsningernes mulighed for at 
imødekomme nye behov rent teknisk, løsningernes governance og tidsmæssige 
konsekvenser for en given tilpasning samt løsningernes økonomi i forhold til 
en given tilpasning.

Også denne sag blev tiltrådt af Grunddatabestyrelsen, og hvert af de to spor 
igangsættes.

Procedure
Styregruppen orienteres om de to sager, som blev forelagt 
Grunddatabestyrelsen den 27. januar.

Kommunikation
Ikke relevant.
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Analyse af opfyldelse af anvenderes behov for hændelser og 

dataservices med bitemporalitet (B) 

Dette cover er et fælles papir udarbejdet af KL, SDFE og DIGST.  

Problem 

Det har vist sig, at Grunddataprogrammets koncept for hændelser og håndtering af 
både registreringstid og virkningstid i data (bitemporalitet) giver risiko for nogle 
uforudsete udfordringer for anvenderne og for gevinstrealiseringen. Derfor er der 
behov for at analysere grundlaget for at etablere en mere anvendervenlig og dermed 
varig samfundsmæssig løsning for håndtering af hændelser og dataservices i 
kombination med bitemporalitet.  

Baggrund - Udfordringer for anvendere 

Der er en forøget risiko for, at Grunddataprogrammet ikke kommer til at opfylde 

målsætningen om, at alle data og hændelser skal tilgås på en systematisk og ensartet 

måde, uagtet hvilket register de stammer fra: 

· Det skal være nemt og teknisk ukompliceret at anvende Grunddata og 
grunddataservices, således at adgangen til data ikke opfattes som en barriere 
for anvendernes ibrugtagning af grunddata.  

· Der skal være let adgang til grunddata, således at det tilskynder anvenderne 
til at hente grunddata ved kilden. 

· Anvenderne skal kunne anvende grunddatahændelser uden krav om detail 
kendskab til komplekse sammenhænge internt i Grunddataprogrammet.  

KOMBIT har som tidlig anvender af Grunddata fået erfaring med at håndtere 
hændelser og bitemporalitet. I praksis er denne øvelse uventet kompleks og en 
potentiel hindring for anvenders brug heraf. Der er derfor et behov at afdække 
anvenderes brug af hændelser i en bredere kontekst.  

KL/KOMBIT vurderer, at en sådan analyse vil vise stor kompleksitet og afdække at 
anvendere vil få store udfordringer. Specielt anvendere med fagsystemer, der ikke 
både har fuld bitemporalitet i data og ikke baserer sig på en hændelsesarkitektur, vil 
blive udfordret af hændelser fra Datafordeleren.  

Det nuværende setup for hændelser og bitemporalitet kræver, at hver enkelt 
anvendersystem etablerer hændelsesspecifikke mekanismer til at afkode de 
komplekse bitemporale sammenhænge. For anvendersiden betyder det en 
omfattende paralleludvikling af hændelsesfunktionalitet. Dermed bliver 
hændelsesarkitekturen en barriere for at få grunddata i spil i små og mellemstore 
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forretningssystemer. Dette kan udforde gevinstrealiseringen i både den offentlige og 
den private sektor. 

Såfremt hændelser og dataservices ikke leveres anvendervenligt, vil dette medføre 
ekstraomkostninger for bl.a. kommunerne som anvendere, ligesom en følgevirkning 
heraf er en øget risiko for videreførelse af kopiregistre. Herved bliver det 
vanskeligere for kommunerne at opnå de forventede fordele ved grunddata, og i 
den yderste konsekvens vil det medføre, at dele af business casens gevinster ikke 
kan realiseres. Det er KL’s skøn, at der samlet set skabes usikkerhed om store dele 
af den kommunale og øvrige anvenderes gevinstrealisering. 

Løsning 

Der er behov for en analyse af omfanget af den ovennævnte problematik. Dels bør 
anvendernes faktiske behov for hændelser afdækkes, og dels bør både 
hændelsesarkitekturen og implementeringen af bitemporalitet evalueres, specielt 
med fokus på de udfordringer, som anvenderne stilles overfor. 

De overordnede succeskriterier til en fremtidig løsning omfatter: 

· At det skal være nemt, og at det ikke må være teknisk kompliceret at 

anvende hændelser og grunddataservices, således at adgangen til data ikke 

opfattes som en barriere for anvendernes ibrugtagning af grunddata. Let 

adgang til grunddata vil dels tilskynde anvenderne til at hente grunddata ved 

kilden, og dels reducere efterspørgslen på kopidataservices. 

· Arkitekturen for hændelser skal være fleksibel ift. en omkostningseffektiv og 

hurtig implementering af nye anvenderbehov for hændelser.  

· Bitemporalitet må ikke være en barriere for simpel anvendelse af grunddata. 

Anvenderne skal kunne anvende grunddatahændelser uden krav om 

detailkendskab til de komplekse sammenhænge, der kan opstå mellem 

hændelser og dataservices.  

· At hændelser og bitemporalitet ikke hindrer kommunernes gevinstrealisering 

af  GD1 og GD2.  

Organisering 

Der nedsættes en teknisk arbejdsgruppe ledet af Digitaliseringsstyrelsen med bistand 
fra KL, KOMBIT, GST, ERST, CPR-kontoret, SDFE, SKAT og ATP med henblik 
på udarbejdelse af et langsigtet løsningsforslag. 

Arbejdsgruppen skal sammensættes således, at såvel de forretningsmæssige som 
deciderede IT-tekniske kompetencer er tilstede. Der vil være brug for at trække på 
eksterne ressourcer i form af konsulenter. 

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder i samarbejde med SDFE og KL kommissorium 
for den tekniske arbejdsgruppe.  
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Overordnet set skal arbejdsgruppen udarbejde et detaljeret og operativ 
løsningsforslag til, hvordan hændelser på bedst mulig måde kan tilvejebringes til 
gavn for anvendere. 

Arbejdsgruppens kommissorium, skal bl.a.:  

· Omfatte ovennævnte succeskriterier, 

· Forholde sig til problemstillinger nævnt i ovenstående afsnit: ”Baggrund - 
udfordringer for anvendere”,  

· Inddrage KOMBIT’s erfaringer med at implementere og anvende hændelser 
og bitemporalitet, 

· Redegøre for økonomiske konsekvenser af løsningsforslaget, 

· Fastlægge en tidsplan for en rettidig implementering af løsningen. 
 
Kommissoriet godkendes af Grunddatabestyrelsen i marts 2017mhp. at løsningen 
implementeres rettidigt i forhold til udfasning af ESR. Grunddatabestyrelsen skal 
endvidere tage stilling til omkostningerne til arbejdsgruppens arbejde. 
 
Løsningsforslaget forelægges Arkitekturforum til høring og Grunddatabestyrelsen til 
godkendelse. 

Indstilling 

Det indstilles,  

- at Grunddatabestyrelsen godkender, at Digitaliseringsstyrelsen igangsætter 
en teknisk og forretningsmæssig analyse mhp. at udarbejde en beskrivelse af 
en samfundsmæssig varig løsning for håndtering af hændelser og 
bitemporalitet i Grunddataprogrammet.  

Proces 

DIGST igangsætter snarest udarbejdelse af kommissorium. 
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Proces for udvidede hændelser på kort og lang sigt (B) 

Dette cover er et fælles papir udarbejdet af KL, SDFE og DIGST. 

Problem 

Der skal besluttes en proces for, hvordan udestående med udvidede 
hændelsesbeskeder håndteres. 

Baggrund – fra beslutningen i 2014 til i dag 

I udbuddet af Datafordeleren indgik udviklingen af en generisk 
hændelsesfunktionalitet, og en sådan er udviklet og implementeret på 
Datafordeleren. Det var imidlertid en præmis i forbindelse med udbuddet, at 
registrenes forretningsmæssige behov ikke var fuldt afklaret, og de mere præcise 
behov skulle afklares i løbet af implementeringen af Grunddataprogrammet.  Det 
kunne betyde, at der var behov for udvidet hændelsesfunktionalitet. 

Ud fra den viden, som var til stede i 2014, tiltrådte styregrupperne for GD1 og 
GD2 den 26. juni 2014 – ud fra et generisk princip – et kravbilag om udvidet 
hændelsesfunktionalitet, og at denne skulle tilvejebringes på Datafordeleren. Dette 
kravbilag indgik efterfølgende i registrenes udbudsforretninger over for deres 
respektive leverandører. Registrene i GD1 og GD2 har således udviklet deres 
registre ud fra den forudsætning, at dannelsen af de udvidede hændelser skulle 
etableres som en fælles løsning på Datafordeleren. 

Et efterfølgende afklaringsforløb i GD1 og GD2, som forløb som en række 
workshops i oktober 2015, førte frem til en fælles forståelse mellem GD1, GD2 og 
GD7 om, at en fælles løsning skulle være klar den 1. august 2016.  

GD7 rejste på den baggrund en ændringsanmodning (ÆA38 – forbedret håndtering 
af hændelsesgenerering) over for KMD med henblik på at opfylde registrenes 
forretningsmæssige behov. Den tekniske og økonomiske afklaringsproces mellem 
GD7 og KMD om ÆA38 var langvarig, og først i slutningen af august 2016 forelå 
et løsningsforslag og en pris.  

Løsningsforslaget giver registrene mulighed for at anvende oplysninger fra andre 
objekter i genereringen af hændelsesbeskeder, hvilket giver mulighed for 
stedbestemmelse, og at hændelsen kan have payload med fra andre tabeller og 
registre end der, hvor hændelsen er udløst. Løsningen indebærer dog, at der i 
forbindelse med en implementering skal ske en opdatering af DLS-skabelon, samt 
at de registre, der skal anvende de udvidede hændelsesmuligheder, skal ændre i deres 
DLS og levere egnede testdata. 
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Samtidig indeholder den tekniske løsning en række begrænsninger, og lever således 
ikke fuldt op til de stillede krav. Endvidere blev det af GD7 vurderet, at der var 
væsentlige usikkerheder om, hvorvidt Datafordeleren ville have tilstrækkelige 
informationer til at berige hændelserne med forretningsinformationer, sådan som 
det var forudsat.  

Løsningen for udvidede hændelser er hos KMD prissat til 1,1 mio. kr. svarende til 
ca. 1.400 timer. Det skal ses i lyset af, at den allerede etablerede hændelses-
funktionalitet på Datafordeleren er udviklet inden for et estimeret tidsforbrug på 
400 timer. Løsningen indebærer også et øget driftsvederlag på 60.000 kr. 
Tidsforbrug og omkostninger i registrene til at etablere udvidelse hændelser indgår 
ikke.  

På den baggrund vurderede GD7s ledelse, at omfanget og kompleksiteten i opgaven 
var således, at det ikke var sandsynligt, at en samlet løsning for udvidede hændelser 
ville kunne være testet og klar tidsnok til snitfladetesten. I den vurdering indgik at 
leverandøren KMD ikke ville kunne udvikle løsningen samtidig med de øvrige 
kritiske leverancer, der skulle produceres i det samme tidsrum. Der var derfor 
behov for at finde en anden løsning for at sikre, at snitfladetesten kunne starte på 
det fastlagte tidspunkt.  

Beslutningen om at afvise ÆA38 blev meddelt GD1 og GD2 den 26. august 2016. 
Det blev ved samme lejlighed meddelt, at afvisningen af ÆA38 skulle betragtes som 
en udskydelse af spørgsmålet om etablering af en generisk løsning for udvidet 
hændelseshåndtering. 

Beslutningen i GD7 blev ikke forelagt styregruppen i GD7 eller i GD1/GD2, og 
beslutningen blev efterfølgende rejst som en risiko i GD1 og GD2, da tidsplanen nu 
var under stort pres, og en løsning ikke længere lå lige for.  

I løbet af efteråret gennemførte SDFE en analyse af forskellige problematikker 
omkring håndtering af hændelser i Geodatabanken, herunder udvidede hændelser 
og bitemporalitet. Det blev gennem analyse af registrenes DLS’er antydet, at 

behovet for udvidede hændelser var mindre end først antaget, samt at 
problemstillingen omkring udvidede hændelser ikke har nogen direkte sammenhæng 
med bitemporalitet. 

En efterfølgende analyse foretaget i samarbejde med registrene har bekræftet, at 
registrenes kendte forretningsmæssige behov for udvidet hændelsesfunktionalitet 
ikke har det omfang, som blev beskrevet i kravbilaget fra 26. juni 2014. Behovene er 
begrænset til stedbestemmelse for tre registres vedkommende (Matriklen, 
Ejendomsbeliggenhedsregisteret og Ejerfortegnelsen) samt ekstra information 
(payload) i ét register (Ejerfortegnelsen). 
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Løsning – behov for to parallelle spor 

Spor 1 – den registernære løsning 

Af hensyn til Grunddataprogrammets tidsplan er det afgørende at få implementeret 
en løsning omgående.  

Da alle nødvendige ekstra informationer er tilgængelige i Geodatabanken, kan en 
løsning i regi af denne, hvor informationen kobles på hændelserne, inden de sendes 
til Datafordeleren, sandsynligvis implementeres inden 1. maj, hvor 
integrationstesten starter. De berørte registre anser opgaven for overskuelig.  

Den registernære løsning på udvidede hændelser vil sammen med den eksisterende 
håndtering af hændelser, som allerede er implementeret, opfylde de hos registrene 
kendte forretningsmæssige behov for hændelsesbeskeder for registrene i GD1 og 
GD2.  

Den konkrete løsningsmodel medfører ikke ændringer på anvendersiden af 
datafordeleren, idet anvenderne modtager netop de hændelser, som var tænkt 
implementeret med ÆA38, og hændelsesbeskederne modtages også fremadrettet i 
det aftalte format for hændelsesbeskeder.  

På kort sigt anbefales det derfor, at den registernære løsning implementeres hurtigst 
muligt. 

Økonomi 

SDFE estimerer den udgift, der vedrører udvidet hændelsesgenerering i 
Geodatabanken, til at udgøre 200.000 kr. Dertil kommer et endnu ikke specificeret 
tidsforbrug hos registerejeren selv og evt. hos dennes underleverandører. 

Udgiften afholdes af Grunddatabestyrelsens reservepulje. 

Konsekvenser for tidsplan 

Som konsekvens af den relativt sene afklaring omkring problematikken om 
udvidede hændelser, må den planlagte rekonfigurering af hændelser på 
Datafordeleren, som er planlagt til januar 2017, udskydes. Det er dog forventningen, 
henset til problemets begrænsede omfang, at grundig planlægning og parallelle 
testforløb for hændelser og øvrig funktionalitet kan bevirke, at den nuværende 
tidsplan for snitflade- og integrationstest kan fastholdes. 

Spor 2 – Analyse af løsning på lang sigt 

Den registernære løsning er skræddersyet til at opfylde GD1/GD2-registrenes 
kendte forretningsmæssige behov for hændelser. Det må dog forventes, at der vil 
opstå behov for yderligere hændelsesfunktionalitet i takt med at anvenderne får 
adgang til grunddata på Datafordeleren.  

I den forbindelse må det overvejes, om den registernære løsning har den fornødne 
fleksibilitet til effektivt at imødekomme anvendernes nye behov for 
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hændelsesinformation. Arkitekturen for hændelser bør være fleksibel i forhold til en 
omkostningseffektiv og hurtig implementering af nye anvenderbehov for hændelser.  

Alt andet lige må det forventes, at en fælles løsning af udvidede hændelser på 
Datafordeleren er den arkitektonisk bedst egnede løsning, og at en sådan vil give 
størst fleksibilitet, idet der kun skal rettes i DLS fra registerside, mens øvrige 
tilpasninger vil ske i den fælles komponent. 

Det anbefales på den baggrund at igangsætte en analyse af hhv. den registernære 
løsning og en fælles løsning på Datafordeleren i forhold til:  

- Løsningernes mulighed for at imødekomme nye behov rent teknisk. 
- Løsningernes governance og tidsmæssige konsekvenser for en given 

tilpasning. 
- Løsningernes økonomi i forhold til en given tilpasning. 

 

Analysen bør afveje arkitektonisk kvalitet, fleksibilitet og økonomi. 

KL har på de seneste møder i GD1 og GD2 styregrupperne påpeget, at både det 
registernære og det fælles spor bør afklares. Dette efterkommes med dette 
løsningsforslag.  

Analysen gennemføres af SDFE med inddragelse af alle berørte registre. Analysen 
forventes gennemført i 3. kvartal 2017. Analysens resultater implementeres rettidigt 
med henblik på at imødekomme anvendernes nye behov. 

Ressourcer og økonomi 
Det forventes, at hvert register og øvrige deltagende parter vil have et tidsforbrug i 
omegnen af 30 timer, mens SDFE vil have et tidsforbrug i omegnen af 200 timer 
for at drive analysen. I alt estimeres tidsforbruget til ca. 550 timer. 

Derudover vil der være udgifter til konsulenthjælp samt til KMD, forplejning m.v. i 
omegnen af samlet 100.000 kr. 

Udgiften afholdes af Grunddatabestyrelsens reservepulje. 

Indstilling 
Det indstilles,  

- at Grunddatabestyrelsen godkender, at der udarbejdes en registernær løsning 
på problematikken om udvidede hændelser af hensyn til tidsplanen for GD1 
og GD2 samt udfasningen af ESR. 

- at Grunddatabestyrelsen godkender, at der igangsættes en analyse af de to 
løsninger, jf. ovenstående. 

Proces 

Resultatet af analysen forelægges styregruppen for GD7 og Arkitekturforum, 
hvorefter den godkendes Grunddatabestyrelsen. 



Cover Den 27. januar 
2016 

Bitemporalitet

Problem
Der er i GD1 og GD2 en konkret udfordring for BBR og DAR ift. anvendelsen 
af MUs udstilling af bitemporalitet.

Baggrund
Modelreglerne stiller krav til den logiske udstillingsmodel, men ikke den 
fysiske implementering. Derfor er der indenfor rammerne af de fælles 
arkitekturammer i Grunddataprogrammet forskelle i implementeringen af 
bitemporalitet.

I GD1s målarkitektur og løsningsarkitekturen for MU fremgår det hvordan MU 
implementerer bitemporalitet med flere samtidige versioner. Med det 
udgangspunkt har MU kravspecificeret og udviklet løsningen.

Det er udfordrende for BBR og DAR at anvende udstillingen med flere 
samtidige versioner. Derfor har GD1 faciliteret en proces, hvor MU har 
beskrevet udstillingen af flere samtidige versioner mere indgående, samtidig 
med at KOMBIT og Netcompany har haft adgang til at stille afklarende 
spørgsmål.

Det er afdækket, at der samlet set forventes årligt at være ca. 300 jordstykker, 
hvor der vil forekomme samtidige, foreløbige versioner. Dette skal ses i lyset 
af, at der findes ca. 2½ mio. jordstykker, og årligt gennemføres 
ejendomsfordringer i et omfang der berører ca. 15.000 jordstykker. En stor del 
af de matrikulære forandringer udføres derudover på jordstykker, hvorpå der 
ikke forefindes bygninger.

Med det udgangspunkt går BBR og DAR nu i gang med at analysere 
konsekvenserne for arbejdsgange og forvaltningssystemer, og planlægger 
implementeringen af anvendelse indenfor rammerne af den fælles 
implementeringsplan, således at funktionaliteten kan testes af ifm. den fælles 
integrationstest.

Grunddatabestyrelsen besluttede pba. en fælles sag mellem KL, SDFE og 
DIGST d. 27. januar 2017 at igangsætte ‘Analyse af opfyldelse af anvenderes 
behov for hændelser og dataservices med bitemporalitet’.
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Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender fremdriften i løsning af den konkrete 
problemstilling.

BBR og DAR præsenterer de analyserede konsekvenser for arbejdsgange og 
forvaltningssystemer og en plan for løsning for GD1 og GD2 
delprogramledelsen.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.



Cover Den 27. januar 
2016 

Nye koordinerende tiltag mellem GD1, GD2 og GD7

Problem
Der er ifm. registrenes konfiguration, test af egne services og planlægning af 
den fælles snitfladetest identificeret et behov for et tættere samarbejde mellem 
delprogrammerne og inddragelse og koordinering med KMD som leverandør 
på Datafordeleren.

Baggrund
Der er etableret en lang række tiltag for at skabe et tættere samarbejde mellem 
delprogrammerne og inddragelse og koordinering med KMD. Tiltagne er 
mitigerende handlinger ift. risiko # 1 vedr. afhængigheder mellem aktørerne, # 
2 vedr. MU på kritisk vej, # 3 vedr. tidsfrister for DLS-ændringer, # 4 vedr. 
rettelse af fejl, # 17 vedr. kommende modelændringer og # 18 vedr. kommende 
modelændringer.

GD7 har indgået aftale med KMD om hypercare
Det er målet, at en sag (inden for normal arbejdstid (hverdage 8-17) er visiteret, 
analyseret og tildelt en udvikler inden for 60 minutter. Med det udvidede 
beredskab vil der blive sat fokus på tid til løst fejlforstyrrelse. Regnet i 
arbejdstid vil kategori A fejl blive løst indenfor 8 timer, kategori B fejl 
indenfor 16 timer, kategori C fejl indenfor 24 timer og kategori D og E 
indenfor 32 timer.

KMD anvender JIRA
KMD får adgang til JIRA og kommunikationen mellem KMD og 
fejlindberetter kan foregå direkte i JIRA.

KMD arkitekt-/udviklingsressource er rådighed for MU ifm. egen test
Baseret på erfaringerne fra BBRs og EJFs test af egne services og den 
væsentlige risiko forbundet med, at MU er på kritisk vej for programmet, så 
etableres der en aftale om, at MU vil have adgang til en KMD arkitekt-
/udviklingsressource ifm. test af egne services mhp. visitering og kvalificering 
af fejl og dermed hurtigere fejlretning.

Løbende opfølgning på JIRA sager mhp. koordinering og prioritering af 
indsatensen
Der er etableret daglige møder mellem testprojektet i GD1-GD2 og operatøren 
i GD7. Derudover etableres løbende kontakt mellem teknikere i register og hos 
KMD. I hypercareperioden gennemføres der minimum to ugentlige 
releasemøder med KMD, hvor registrene kan inviteres med efter behov. Der er 
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et fortsat fokus på at få opdateringer til sager forankret i supportsystemet 
(JIRA)..

Løsning
Det indstilles, at styregruppen tager de mitigerende foranstaltninger til 
efterretning.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.
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