
 

 

Cover  15. november 2016  

/pll 

  

Gennemførelse af prøveimplementeringer i GD1 og GD2 
 

Problem 

Den fælles GD1/GD2 Testplan – snitflade-, integrations- og anvendertest v. 2.0 har 

tidssat to prøveimplementeringer. Disse aktiviteter blev introduceret sent i 

processen frem mod testplanens aflevering til godkendelse i styregrupperne og 

Grunddatabestyrelsen, at det af tidsmæssige årsager ikke var muligt at beskrive 

prøveimplementeringerne på samme niveau som øvrige aktiviteter. Derfor er der 

behov for flere detaljer om prøveimplementeringernes indhold og aktørenes roller 

og ansvar heri.  

Baggrund 

Den tidligere test- og implementeringsplan forudsatte, at tilbagekonverteringen til 
ESR i paralleldriftsperioden enten sker via eksisterende snitflader mod 
Matriklen/Tingbogen og/eller manuelt. Derfor indeholdt denne plan ikke 
prøveimplementeringer ift. ESR.  
 
Kombit har besluttet, at tilbagekonverteringen til ESR skal ske automatisk ved 
anvendelse af grunddata fra Datafordeleren. Denne beslutning skaber nye 
afhængigheder mellem ESR og grunddataregistrene: MU, EBR, EJF og DAR. På 
den baggrund har Kombit ønsket, at gennemføre prøveimplementeringer til 
sikring af at den automatiske tilbagekonvertering kan indfases som beskrevet i 
GD1’s implementeringsplan (v0.7 eller senere).  
 
Efter ønske fra Kombit indeholder den fælles GD1/GD2 Testplan to 
prøveimplementeringer:  

1) Prøveimplementering 1 i 2. kvt. 2017.  
2) Prøveimplementering 2 i 3. kvt. 2017.  

 
Samtidig har Kombit udtrykt bekymring for om der i den fælles testplan er afsat 
tilstrækkelig tid til at gennemføre anvendertest af Ejendomskat og 
Ejendomsbidrag (E&E). 

Løsning  

Prøveimplementering 1:  

Prøveimplementering 1 har til formål at teste af KMD’s processer med 

indlæsning i ESR af dataudtræk fra grunddataregistrene. 

Kombit har med udgangspunkt i GD1’s implementeringsplan specificeret 

de dataudtræk, som: MU, EBR og DAR skal levere i forbindelse med 

implementeringen, jf. bilag F6.2.  Registrenes dataudtræk til 

prøveimplementering 1 omfatter alene data indgår i det sammenhængende 
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testdatasæt. Registrenes rolle i prøveimplementering 1 er alene at levere 

dataudtræk. 

Kombit ønsker at fremrykke prøveimplementering 1 til 1. kvt. 2017. 

Prøveimplementering 2:  

For at gøre prøveimplementering 2 virkelighedstro gennemføres den som 

fuldskala test af de endelige GD1 og GD2 implementeringer, som er 

planlagt gennemført i 1. halvår 2018. Der udarbejdes drejebøger for både 

GD1 og GD2 implementeringen. Disse drejebøger testes i 

Prøveimplementering 2 og revideres i overensstemmelse med de opnåede 

erfaringer. Registrenes rolle i prøveimplementering 2 er den samme som i 

den endelige implementering. 

Prøveimplementering 2 påbegyndes efter gennemført integrationstest 

E&E anvendertest:  

E&E anvendertest er i testplanen placeret efter prøveimplementering #2. 

Da E&E ikke er afhængig af ESR er der ingen bindinger ift. 

prøveimplementering 2. Derfor kan E&E anvendertest fremrykkes så den 

begynder efter godkendt integrationstest. Dog skal Kombit være 

opmærksom på at registrene er nødt til at prioritere 

prøveimplementeringen over anvendertesten. 

Indstilling 

Det indstilles, at styregrupperne tiltræder: 

1. At registrene(MU, EBR og DAR) inden 1. februar 2017 leverer 
dataudtræk i overensstemmelse med aftalte dataformater. Kilden til GD1 
registrenes udtræk er GD1’s sammenhængende testdatasæt omfattende 
kommunerne: København, Frederiksberg, Rødovre, Lejre og Roskilde. 
DAR leverer adressedata for de samme kommuner. 

2. Prøveimplementering 2 gennemføres på grundlag af landsdækkende 
udtræk fra registrene. 

3. E&E anvendertest påbegyndes efter gennemført integrationstest og 
afsluttes umiddelbart før den endelige GD1 implementering. 

4. Ovenstående præciseringer af prøveimplementering 1 og 2 samt ændringer 
ift. testplanens tidsskema vil blive indarbejdet i den fælles GD1/GD2 
testplan.    


