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Status på milepælsplanen pr. 8. december 2016 

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 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 

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.  
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Status 

 
Note: Grøn=milepæl passeret (minus=passeret med antal dages forsinkelse), Gul=risiko for forsinkelse på fremtidig 

milepæl, 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: 2/12 
(opr. 21/10) 
BBR: 18/11 
(opr. 28/10) 
EJF: 19/12 
MU: 6/1 
EBR: 13/1 

DAGI: 7/12 
EJF: 22/12 
 

DAGI: De sidste 2 testcases fejlede 2/12. Fejlene 
er rettet og DAGI er den 7/12 meldt klar til test i 
test03. Forsinkelsen har ikke betydning for 
snitfladetesten eller for andre registres tidsplaner.  
 
EJF: EJFs testcases er velbegrundet mere 
komplicerede end de øvrige registres testcases. 
For at sikre den nødvendige kvalitet i det, der 
efterfølgende skal testes i test03, har dette givet 
anledning til mere dialog mellem register og 
KMD end forudsat i konfigurationsplanen. Det 
medfører en forsinkelse i test- og 
implementeringsplanen på 4 dage (milepæl 6.3), 
men det kan håndteres inden for planens buffer. 
I milepælsoverblikket kommer det til udtryk som 
14 dages forsinkelse på hhv. 6.3.15 og 6.3.16. 
Dette skyldes, at konfigurationsforløbet 
indeholder en uges buffer. Den reelle forsinkelse 
ift. test- og implementeringsplanen er 4 dage. 

EBR: Forsinkelsen i milepælsplanen skyldes, at 
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konfigurationsforløbet er igangsat senere, end 
forudsat i testplanen. Der er endnu ikke 
indtruffet forsinkelser ifm. selve konfigurationen 
(makroplanen). Men EBR er forsinket med 
levering af testcases og har varslet mulige 
forsinkelser som følge af prioriteringer i GST. 
Desuden er det et nyt register, som KMD ikke 
har erfaring med fra tidsligere. Samlet set 
forhøjer det risikoniveauet. På nuværende 
tidspunkt truer det ikke milepælen ’Klar til 
snitfladetest’, idet der er buffer i test- og 
implementeringsplanen. Men det er kritisk, at 
konfigurationsforløbet er afsluttet senest den 
10/2 (4 uger efter planlagt dato). Status følges 
tæt af GD1, GD2 og GD7 og der mitigeres 
løbende – både hos registeret og hos KMD. 

6.4 Test af egne 
services 
godkendt, 
DAGI 

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

DAGI: 16/2 
 

DAGI har afventet afslutning på konfiguration. 
Milepælen forventes nået den 16/2. Det har 
været en udfordring at have test-ressourcer 
stående st. by. Forsinkelsen har ikke betydning 
for øvrige milepæle eller for andre registre.  
 
BBR har i forbindelse med test af egne services 
fundet en del fejl. Fejlene er primært på 
datafordeleren, og KMD er hurtige til at få rettet 
fejlene, men det sætter milepælen 4/1 under pres.  

6.2 Udvidet 
hændelsesfunkti
onalitet på DAF 

19-12-2016   

Milepælen kan ikke nås. Styregruppen forelægges 
løsningsscenarier mhp. beslutning 15/12. 
Udredningsarbejdet har indtil nu vist, at behovet 
for udvidet hændelsesfunktionalitet er mindre 
end hidtil antaget. DAR, BBR og DAGI skal ikke 
anvende funktionaliteten. Udvikling og 
implementering af en løsning er ikke indeholdt i 
testplanen. 

6.5 Test af egne 
hændelser 
godkendt 

24-02-2017   

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.  

6.6 Register/ 
applikation klar 

DAR: 1/2 
DAGI: 2/12 
BBR: 1/2 
EJF: 28/10 
MU: 16/12 
EBR: 16/12 

MU:? 
EBR:? 

DAGI har prioriteret at udsættelse leverancen 
som følge af en prioritering af 
medarbejderressourcer hos DAGIs interne 
leverandører. Forsinkelsen har ikke konsekvenser 
for andre milepæle hos DAGI eller afhængige 
registre.  
Der udestår en afklaring af milepælen for hhv. 
MU og EBR.  

6. Klar til 
snitfladetest 

01-03-2017 
 

Forventes at holde med bemærkning om, at test 
af egne hændelser ikke er endeligt afsluttet for 
EJF, MU og EBR (jf. 6.5). 

7. Snitfladetest 
godkendt 

28-04-2017     
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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.  


