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Status på testplanens risici 

Problem 

I tillæg til den opdaterede testplan for GD1 og GD2 (godkendt 30/9 af GB med 

forbehold for finansiering) er der udarbejdet et risikobillede. Det er aftalt på fælles 

GD1/GD2 styregruppemøde den 12. oktober, at der fremover statusrapporteres 

på dette risikobillede på hvert styregruppemøde.  

Baggrund 

Det risikobillede, der blev forelagt Grunddatabestyrelsen den 30. september er 

siden blev kvalificeret. Dokumentet er et levende dokument og vil løbende blive 

opdateret med nye risici ligesom risici vil blive foreslået lukket. Nedenfor fremgår 

det risikobillede, som blev forelagt styregrupperne den 12. oktober. Ændringer i 

formuleringerne siden da fremgår med ændringsmarkering. ’Dato’ er ændret til 

’Deadline for tiltag’ mhp. at præcisere, hvad datoen dækker over. Desuden er der 

indsat et felt for hver risiko, hvor aktuel status beskrives. Sagen er behandlet på 

PF den 9. november 2016. 

Status 

 

ID Risikoårsag Risikohændelse Effekt  Mitigerende handling  Ansvarlig 
DatoDea
dline for 
tiltag 

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.  

SDFE 
GD1/GD2 
Testprojekt 

Løbende 

Status Der er opstået forsinkelse i gennemførelse af konfiguration (makroplaner) for registrene DAR, DAGI og BBR. Forsinkelserne 
skyldes både register- og KMD-fejl. Uddybes under risici 5 og 6.  
 
Forsinkelserne er isoleret set ikke et problem ift. tidsplanen, idet der er buffer frem mod milepælen ’Test af egne services’. Der er 
dog forhøjet risiko for, at forsinkelsen smitter af på konfigurationsforløbene for EJF, MU og EBR. Desuden er der forhøjet risiko for, 
at 8 uger ikke i alle tilfælde kan overholdes. 
 
Der er 1 uges buffer i planen efter konfiguration af EJF, MU og EBR. En forlængelse af konfigurationerne for de registre ud over en 
uge vil derfor medføre forsinkelse på kritisk vej.  
 
SDFE/Datafordeleren i dialog med KMD om mulighederne for at speede de næste forløb op. Desuden vil GD1 og GD2 forsøge at 
planlægge ”udenom”, så det påvirker tidsplanen for snitfladetesten mindst muligt. Men risikoen for forsinkelse af snitfladetesten er 
øget væsentligt. Der er følges op ugentligt på fremdriften i makroplanerne.  
 

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 

GST/MU Sep. 
16Løbend
e  
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snitfladetesten 
igangsættes.  

Status  Risikoens status er uændret høj. 
 

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 kommer 
med et 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 Okt. 16 

Status GD7 og KMD er i forhandling om rammerne for en ”hypercare” periode.  

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 Okt. 16 

Status GD7 og KMD er i forhandling om rammerne for en ”hypercare” periode.  

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 

Okt. 16 -– 
feb. Nov 
1617 

Status En andel af DAGIs leverede prøvedata viste sig at være ”korrupte”. DAGI kunne først levere et nyt datasæt ifm. aflevering af 
testdata 2½ uge senere, hvilket havde direkte indflydelse på DARs tidsplan. Det lykkedes dog DAR/GD7/KMD at få planlagt rundt 
om det og afværgede derved en potentiel 3 ugers forsinkelse. Yderligere fejl på registerside er ved at blive rettet op, men det tager 
tid og forsinker pt. DAGIs konfiguration med 6 uger. Jf. status på milepælsplan for GD2 forventer DAGI dog fortsat kunne nå næste 
milepæl 2/12 ”Test af egne services godkendt”.  
 
I forbindelse med konfiguration af DAR er der fundet mindre fejl på registerside ifm. prøvedata. Hos BBR er der ligeledes fundet fejl 
i prøvedata og også fejl i enkelte testcases. Fejlene rettes løbende og pt. forventes det ikke at forsinke DAR og BBR yderligere jf. 
status nedenfor under risiko 6.  
 
Forsinkelserne udfordrer pt. ikke milepæl 6 ’Klar til snitfladetest’. 
 
Dato for handling forslås ændret til okt. 16 – feb. 17 idet det er den fulde periode for konfigurering af alle registre.  
 

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 Okt. 16 – 
feb. 
17Sep. - 
dec. 16 

Status Testen hos KMD af BBR og DAR har generelt taget længere tid end forudsat. Desuden er det nødvendigt at implementere en 
ændringsanmodning på datafordeleren før BBR og DAR kan konfigureres færdigt. Samlet set betyder det pt. en forsinkelse af 
konfiguration af DAR på 4 uger og en forsinkelse af BBR på 3 uger. 
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Erfaringer med konfiguration af DAGI har vist, at der er behov for, at KMD i højere grad tager fat i registrene løbende, når der 
identificeres fejl, og ikke ”samler til bunke”. Den tid der pt. anvendes hos DAGI kunne delvist have været anvendt tidligere og 
dermed have bidraget til at reducere den aktuelle forsinkelse. Status er pt., at KMD er begyndt med en hyppigere kontakt med 
registrene.   
 
Forsinkelserne udfordrer pt. ikke milepæl 6 ’Klar til snitfladetest’. 
 
Dato for handling forslås ændret til okt. 16 – feb. 17 idet det er den fulde periode for konfigurering af alle registre. 
 

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 alvorlige 
mangler i 
anvendertesten.  

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 

Status  Status er uændret, og der kan ikke mitigeres yderligere. Risikoen foreslås lukket. 
 

8 Prøveimplementering af 
GD1-registre og ESR 
gennemføres parallelt 
med afvikling af 
anvendertest og 
trækker derfor på de 
samme ressourcer 
særligt i KOMBIT. 

Der er ikke ressourcer i 
KOMBIT både til 
prøveimplementering 
og anvendertest.  

Træk på de samme 
ressourcer i testen 
særligt i KOMBIT. 

Risikoen er mitigeret, idet 
det foreløbigt er 
indarbejdet i planen, at 
prøveimplementeringen 
med GD1-registre og ESR 
ligger før anvendertesten. 
Løsningen kvantificeres 
mellem GD1/GD2 og 
KL/KOMBIT.  

GD1 og 
KOMBIT 

Sep. 17 

Status Det er aftalt med KOMBIT, at registrene alene leverer dataudtræk. Herefter bestemmer KOMBIT selv, hvornår prøveimplementering 
1 gennemføres. KOMBIT leverer krav til dataformater senest med udgangen af november. Risikoen foreslås lukket. 
 

9 BBR bliver grundlag for 
ejendomsbeskatning.  
sfa. af ny politisk aftale 
om 
ejendomsbeskatning. 

Der indgås politisk 
aftale om ejendoms-
beskatning, der stiller 
nye krav til BBR.  

Omfattende DLS-
ændringer 
forudsætter 
rekonfigurering på 
DAF, hvilket tager 
ca. 8 uger. Det er 
der ikke taget højde 
for i testplanen.  

Ændringer, der ikke følger 
af grunddataprogrammet, 
skal som udgangspunkt 
gennemføres som 
ændringer i et ”drift set-
up”. Der kan ikke 
mitigeres yderligere. 

SKAT/BBR 
GD7 ift. 
etablering af 
drifts-setup 

Nov. 16 

Status  Risikoen foreslås lukket, da det er et vilkår, at der kan træffes politiske beslutninger, der påvirker testplanen.  
 

10 
(Ny) 

Bitemporalitet er 
implementeret 
forskelligt i registrene.  

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

I værste fald kan 
integrationstesten 
ikke gennemføres, 
og der vil være et 
betydeligt tilbageløb i 
implementeringen af 
et eller flere registre.  
 
I bedste fald skal 
anvenderne sætte 
sig ind i 
implementeringen i 
de enkelte registre 
og lave 
registerspecifikke 
kald frem for én 
generisk tilgang.  

SDFE er ved at analysere 
om den forskellige 
implementering vil give 
problemer for GD1 og 
GD2, samt hvilke 
problemer de forskellige 
implementeringer  kan 
give for anvenderne. 

SDFE 1. dec. 
2016 

Status Risikoen var skrevet sammen med nr. 11, men foreslås at fremgå selvstændigt. Der er tæt sammenhæng til nr. 11 som følge af, at 
afklaring af denne (nr. 10) kan have betydning for, hvordan pkt. 11 skal håndteres. 
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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. 
 
Ligesom der er 
usikkerhed om hvorvidt 
registrene har 
specificeret hændelser 
ens. Der foreligger 
endnu ikke en aftale 
om, hvordan og af hvem 
det håndteres  

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 
hændelsesfunktionali
tet. 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).Test af 
hændelser kan ikke 
gennemføres 
sammen med resten 
af snitfladetesten. 
Uens 
implementering af 
hændelser 
(bitemporalitet mv.) 
kan give udfordringer 
både for test og 
anvendere. 

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

SDFE 
(afklaringer) 
og DIGST 
(økonomi og 
standarder) 

Okt.Nov. 
16 

Status Der arbejdes fortsat på en afklaring. Det er nødvendigt at undersøge både hvorvidt basisfunktionaliteten (primært bitemporalitet) er 
implementeret forskelligt og i hvilket omfang det har betydning for integrationstesten og anvenderne jf. nyt pkt. 10). Parallelt hermed 
undersøges hvordan stedbestemmelse og payload kan implementeres, herunder hvad det præcist er for en opgave, der skal løftes 
af registrene, herunder set ift. tidsplanen og økonomi. 
 

12 Implementeringsfasen 
kan først endeligt 
tidsfastsættes, når 
prøveimplemente-
ringerne er gennemført 
og godkendt.  

Implementeringsfasen 
tager længere tid en 
forudsat i testplanen.  

Idriftsættelse af 
registrene forsinkes. 

Tidsrammen vurderes at 
være realistisk. Der 
udarbejdes plan for 
implementering til 
godkendelse i 
styregrupperne i nov. 16. 

GD1/GD2/GD7 Nov. 17 

Status Udkast til implementeringsplan, som forelægges styregrupperne på møde d. 17. november, bekræfter den tid, der er forudsat i 
testplanen til implementeringsfasen. Der mitigeres ikke yderligere.  
 

13 Sammenhængen 
mellem registrene 
forudsætter 
sammenhængende og 
homogene testdata 
(prøvedata) til brug for 
KMDs udvikling. 

Testdata (prøvedata) er 
ikke tilstrækkeligt 
sammenhængende og 
homogene på tværs af 
registrene. 

Kvaliteten af KMDs 
leverancer forringes. 

Styregrupperne for GD1 
og GD2 har besluttet, at 
alle testdatasæt 
(prøvedata) som minimum 
skal indeholde Roskilde 
kommune. For GD1 er det 
desuden præciseret, at 
prøvedata skal basere sig 
på det sammenhængende 
testdatasæt.  

SDFE-registre 
SKAT-register  

Sep. – 
dec. 16 

Status  Der kan ikke mitigeres yderligere. Risikoen foreslås lukket. 
 

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. 
16Løbend
e 

Status SDFE har særligt opmærksomhed på problemstillingen. Der er på ledelses niveau igangsat processer ift. at sikre en smidigere 
overgang mellem kontorerne. 
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Status 

Det indstilles at styregruppen drøfter aktuel status samt godkender de ændrede 

formuleringer og de mitigerende handlinger.  

Procedure  

Ikke relevant. 

Kommunikation 

Ikke relevant. 

 


