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Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. 
Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 

Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både i forhold til 
projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens 
milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne 
for perioden 12. januar 2017 – 28. februar 2017. 

Status 
Delprogrammet er samlet set fortsat i gult, da:
* CVR samlet set er gået fra grønt til rødt som følge af, at scope er i rødt, idet 
den nuværende (og aftalte) performance er utilstrækkelig i forhold til ERSTs 
behov for indlæsning af data på DAF. Denne performance er især vigtig for at 
idriftsætte CVR på DAF, men påvirker også gennemførelsen af tests i GD2, der 
involverer hændelser.  
* DAGI samlet set er gået fra gult til grønt og er klar til snitfladetest, men er 
stadig i gult på Tid som følge af overskridelser af tidsfrister i milepælsplanen
* DAR samlet set fortsat er i grønt, men er stadig i gult på tid som følge af 
overskridelser af tidsfrister i milepælsplanen.

Status denne periode Status sidste periode
Samlet Tid Scope Res. Samlet Tid Scope Res.

Samlet status GD2
Adm. inddelinger (DAGI)
Danske Stednavne (DS)
Adresseregister (DAR)
CPR adressegrundlag
CVR adressegrundlag
SKAT adressegrundlag
DST adressegrundlag
Supplerende adresser
Lovprojektet (GD1/GD2)
Testprojektet (GD1/GD2)
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Uddybning af status

DAGI er i rapporteringsperioden samlet set gået i grønt, da registeret er klar til 
snitfladetest, men er fortsat i gult på tid som følge af overskridelser af 
tidsfrister i milepælsplanen.

Der er arbejdet med at færdiggøre implementering af sikkerhedsløsningen 
NemLog-in STS Produktion på DAGI-ajourføringsservices for Supplerende 
Bynavne og Gadepostnummer. Processen har forsinket færdiggørelsen af 
implementeringen. 24/2-17 blev fejlen imidlertid identificeret og afhjulpet, 
hvorefter DAGI’s systemudvikler har testet og klarmeldt DAGI-services til at 
indgå i snitfladetesten den 27/2-17. 

SDFE har gennemført en omfattende kontrol og revidering af algoritmen til 
dannelse af multigeometrier i Geodatabanken. De sidste test af data forventes 
gennemført i uge 10, hvorefter der kan overføres en ny totalleverance til 
Datafordeleren. Herefter kan opsættes automatisk overførsel af opdateringer af 
DAGI-data fra Geodatabanken til Datafordeleren.

Der er gennemført test af DAGI-tjenester på Datafordeleren. Efter flere 
testgennemløb og fejlopretninger blev DAGI-tjenesterne godkendt 27/1-17.

Der er gennemført test af DAGI-hændelser på Datafordeleren. Hændelserne er 
godkendt 24/2-17, idet der modtages den forventede respons i henhold til 
hændelsesspecifikationen. DAGI-registeret har konstateret nogle 
uhensigtsmæssigheder i hændelsesspecifikationen og det skal afklares, om der 
skal foretages ændringer i denne. I relation hertil resterer også en afklaring i 
GD2/GD7 om prioriteringen af denne aktivitet og den tidsmæssige placering af 
en eventuel DLS-ændring og rekonfiguration.

Som en del af snitfladetesten er test af DAR REST-service gennemført med 
succesfuldt resultat d. 27-2-17.

Danske Stednavne er fortsat i grønt. Det er den 26. januar 2017 besluttet 
hurtigst muligt at få Danske Stednavne på Datafordeleren. Transportbåndet for 
DS vil være klar til test den 1. april, og DS forventes at være klar til drift på 
Datafordeleren den 1. maj.

DAR er samlet set stadig i grønt, men er gået i gult på tid, idet man er stødt på 
forsinkelser ift. test af ajourføringsservice mellem DAR og DAGI, og der er 
fortsat udfordringer ift. registrets egen test af udstillingsservices og replikering 
(til brug for hændelser). Egen test af udstillingsservices og hændelser er 
grundet forsinkelse ikke godkendt, men forventes afsluttet d. 10. marts.
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DAR har testet egne ajourføringsservices af med et OK og har afventet 
muligheden for at påbegynde snitfladetest til DAR-DAGI ajourføringsservices. 
Udfordringen er dog blevet løst, og test kan påbegynde inden for de næste par 
uger. For udstillingsservices betyder de manglende regressionstests hos 
datafordeleren at nye og gamle fejl bliver genintroduceret med hver DAF 
release. DARs leverandør er blevet bedt om at vedblive med at teste og 
beskrive fundne issues. For hændelser er man stødt på en del forhindringer, 
primært ift. replikering som skal virke, før test af hændelser kan gennemføres. 

Der er vedr. DAR-CPR integrationen afholdt afklaringsmøde med CPR i 
forhold til behovet for yderligere dokumentation. Der er blevet afklaret en 
række spørgsmål. Desuden leverer DAR en beskrivelse af de mest relevante 
transaktioner ultimo marts 2017. Udviklingsarbejdet omkring integrationen 
fortsætter, men kan først betragtes som helt færdiggjort og lukket i 1. halvår 
2018.  

Selve DAR klienten er næsten færdigudviklet. Der er gennemført brugertests 
og brugervenlighedstests. Forløbet er dog ikke afsluttet, og der rettes stadig 
fejl. Enkelte komponenter såsom dialogklienten og 
adresseopgavefunktionaliteten skal igennem et ekstra brugerinvolveringsforløb 
for at sikre, at det bliver enkelt og brugbart. Dette er planlagt til gennemførsel i 
løbet af marts.

DAR har bedt en række kilderegistre om dataudtræk per den 21. marts kl. 
17.00, således at DAR kan etablere et nyt datasæt til brug for integrationstesten 
og test ift. DAR-CPR integrationen.

CPR-adressegrundlag leverer først statusrapportering igen fra efteråret 2017.

CVR-adressegrundlag er gået fra grønt til rødt som følge af, at scope er i rødt, 
idet den nuværende (aftalte) performance er utilstrækkelig i forhold til ERSTs 
behov for indlæsning af data på DAF. Denne performance er især vigtig for at 
idriftsætte CVR på DAF, men påvirker også gennemførelse af tests i GD2, der 
involverer hændelser.   ERST har set i lyset af forsinkelsen af adgang til DAR 
på Datafordelen valgt at integrere styrelsens fagsystemer mod AWS. 
Integration til AWS vil forhindre tilvækst i antallet af CVR-enheder med ikke 
DAR-valide adresser. Ligeledes vil integrationen sikre, at adresseændringer for 
eksisterende CVR-enheder også valideres mod AWS. Integration til AWS er 
idriftsat februar 2017. ERST er påbegyndt opgaven med at berige CVR-
adresser med DAR-UUID.

ERST’s services på Datafordeleren (option 2) er konfigureret og leveret til test 
i Test03. Testen er endnu ikke afsluttet grundet udfordringer med 
dataindlæsning og replikering. Dataindlæsning af CVR-data (initialload) var 
først indlæst 18. januar 2017, hvorefter testen reelt kunne igangsættes. Testen 
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af udstillingsservices til brug for andre myndigheder er indtil videre forløbet 
uden større problemer. De indberettede fejl er blevet løst. Det har endnu ikke 
været muligt at teste DAFs implementering af bi-temporalitet. Efter indlæsning 
af initialloadet har ERST/SDFE arbejdet med at få indlæst de opdateringer, der 
er opsamlet i ERST efter dannelsen af initialudtrækket. Med den performance i 
forhold til aflevering af hændelser, der indtil videre er konstateret på DAF, vil 
det ikke være muligt at sikre den nødvendige opdateringsfrekvens af CVR-data 
på Datafordelen Det forretningsmæssige behov for opdateringer pr. døgn er 
mellem 25.000 og 75.000 for CVR. For Datafordeleren er der projekteret med 
et normalbillede på 1000 opdateringer om dagen pr. register, maks. 10.000. 
Datafordeler-projektet gennemfører en undersøgelse blandt registrene for at 
finde ud af problemets omfang og nå frem til et billede af, hvilket niveau 
Datafordelerens opdateringskapaciteten skal have for at kunne håndtere de 
nuværende og fremtidige behov – f.eks. frem til 2023. Denne undersøgelse er 
sat i gang 10. marts 2017. 

SKAT er fortsat helt i grønt. Der har i rapporteringsperioden (der omfatter 
perioden 11. januar 2017 – 1. marts 2017) ikke været aktivitet hos SKAT. 
ERST er dog i februar 2017 i enhedsregistreringsløsningen på virk.dk (bl.a. for 
personligt ejede virksomheder) gået over til at validere adresser mod 
DAR/AWS, hvilket indtil videre ikke har medført problemer for SKAT. 

Spørgsmålet om at etablere en registreringsløsning på dødsboer via Virk.dk til 
registrering af ca. 150 dødsboer om året er tænkt ”sammenkædet” med en stort 
set tilsvarende ændring for registrering af konkursboer (da systemændringer 
skal laves i de samme programmer). Det er aftalt med ERST, at SKAT skal 
udfærdige et udkast til et brev til Konkursrådet, hvor det foreslås, at 
konkursboerne kan få tildelt et CVR-nr. (kan i dag kun få et SE-nr.). Det vil 
give en større synergieffekt at inkludere konkursboerne i løsningen (øget 
digital registrering og kommunikation), da der registreres ca. 1.000 
konkursboer årligt.

Da udviklingsprojektet vedr. DST-adressegrundlag er afsluttet, rapporteres der 
ikke længere fra projektet. 

Supplerende adresser er fortsat samlet set i grøn. Der vil i de kommende 
måneder være fokus på at få afsluttet suppleringsopgaven generelt. Der tages 
kontakt til de sidste kommuner med det mål at få adressesuppleringen i alle 
områdetyper afsluttet i 1. halvår 2017.

Da Lovprojektet er lukket, rapporteres der ikke længere fra projektet. 

Test-projektet (GD1-GD2) er samlet set fortsat i gult. Det skyldes den 
forsinkede afslutning på test af egne services og egne hændelser, som gør sig 
gældende for stort set alle registre. Kun DS er meldt helt klar til snitfladetest. 
Den forsinkede afslutning på test af egne services og egne hændelser skubber 
opstart af selve snitfladetesten med risiko for, at snitfladetesten ikke kan 
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afsluttes rettidigt, og integrationstesten ikke kan påbegyndes som forudsat i 
test- og implementeringsplanen.

Løsning
Det indstilles, at Styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.
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