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Løsning på udvidede hændelser 

Problem 

Styregruppen skal træffe beslutning om, hvordan udestående med udvidede 

hændelsesbeskeder skal løses. 

Baggrund 

Registrene i GD1 og GD2 har arbejdet ud fra den forudsætning, at udvidede 

hændelser blev løst på Datafordeleren jf. kravbilag fra styregruppebeslutning af 26. 

juni 2014. Der er derfor ikke afsat ressourcer eller økonomi til at løfte opgaven i 

registrene. Tilsvarende har der ikke været afsat eller allokeret økonomi i GD7, idet 

spørgsmålsmålet har afventet den tekniske og kommercielle afklaring med KMD.    

På udbudstidspunktet for Datafordeleren var det en præmis, at alle detaljer i 

hændelsesbehovene ikke var afklaret.  De mere præcise ønsker, behov og løsninger 

måtte afklares i løbet af implementeringen. 

Det 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 der skulle forsøges etableret en fælles løsning på Datafordeleren, der 

kunne være klar den 1. august 2016. Dette førte til, at GD7 rejste en 

ændringsanmodning (ÆA38 – forbedret håndtering af hændelsesgenerering) over 

for KMD – med henblik på at opfylde registrenes forretningsmæssige behov. 

Afklaringsprocessen fsva.  ÆA38 blev dog først afsluttet i slutningen af august 2016 

i form af et løsningsforslag og en pris. På det tidspunkt vurderede GD7s ledelse, at 

omfanget og kompleksiteten i opgaven var af et omfang, der gjorde, at det ikke var 

sandsynligt, at KMD ville kunne levere ÆA38 med succes, samtidig med de kritiske 

leverancer, der skulle produceres i det samme tidsrum.  

I forhold til den opstillede løsning blev det endvidere vurderet, at der var væsentlige 

usikkerheder om, hvorvidt Datafordeleren ville have tilstrækkelige informationer til 

at berige hændelserne med forretningsinformationer, sådan som det var forudsat. 

Endelig var det prisestimat, der forelå for ÆA38 så højt, at der var behov for et 

yderligere forhandlingsforløb, før arbejdet kunne sættes i gang.  

På den baggrund vurderede GD7s ledelse, at det ikke ville være muligt at etablere en 

løsning, der understøttede registrenes behov, inden snitfladetesten skulle starte.   
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Løsning 

På seneste styregruppemøde blev det besluttet, at SDFE skulle afslutte det 

igangsatte analysearbejde og afdække de aktuelle forretningsmæssige behov med 

inddragelse af registrene. 

De aktuelle forretningsmæssige behov i forbindelse med hændelser er nu afdækket. 

Undersøgelsen viser, at de forretningsmæssige behov har begrænset omfang: Tre 

registre har behov for ekstern stedbestemmelse, og kun et enkelt register har behov 

for ekstern payload (markeret med fed).  

 Ekstern payload Ekstern stedbestemmelse 

MU Ingen hændelser med 
ekstern payload 

Har behov for ekstern 
stedbestemmelse i 5 ud af 6 
hændelser. Kan løses ved opslag på 
Datafordeler eller hentes i 
Geodatabanken. 

EBR Ingen hændelser med 
ekstern payload 

Har behov for ekstern 
stedbestemmelse i 2 ud af 2 
hændelser. Kan løses ved opslag på 
Datafordeler eller hentes i 
Geodatabanken. 

EJF Har behov for ekstern 
payload ved 2 ud af 5 
hændelser. 

Har behov for ekstern 
stedbestemmelse i 4 ud af 5 
hændelser. Kan løses ved opslag på 
Datafordeler eller hentes i 
Geodatabanken. 

BBR Ingen hændelser med 
ekstern payload 

Understøtter kommunekode 

DAR Ingen hændelser med 
ekstern payload 

Anvendes ikke 

DAGI Ingen hændelser med 
ekstern payload 

Ingen udfordringer 

CVR Er specificeret, men 
unødvendig. Kræver 
oprydning i DLS, men ikke 
kritisk for Testplanen. 

Anvendes ikke 

CPR Anvendes ikke Anvendes ikke 

GeoDK Anvendes ikke Anvendes ikke 

 

Håndtering af stedbestemmelse og payload for disse tre registre kan enten ske helt 

ude i registeret, på en ”mellemstation” mellem register og Geodatabank eller i 

Geodatabanken (stadig registerspecifikt). Hvis opgaven løses i regi af 

Geodatabanken, kan både stedbestemmelse og payload-informationerne hentes i 

andre registre i Geodatabanken.  

De berørte registre anser på denne baggrund opgaven for overskuelig. 

Arkitektoniske fordele og ulemper ved de forskellige scenarier undersøges i 

øjeblikket nærmere. 
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Parallelt med undersøgelsen af løsningsscenarier for udvidede hændelser er der 

iværksat tilpasning af det forretningsmæssige indhold i Geodatabankens 

hændelsesdetektering med henblik på at konsolidere løsningen til den kommende 

snitfladetest. 

Økonomi 

Da den konkrete løsningsarkitektur endnu ikke er fastlagt, kan økonomiske 

implikationer ikke forelægges på nuværende tidspunkt. På baggrund af det 

begrænsede antal registre og de skitserede mulige løsninger skønnes dog, at opgaven 

kan løses til en mindre udgift end de 1,5 mio. kr., der var afsat til udvidede 

hændelser i 2016.  

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. 

Det indstilles, at styregruppen godkender, at der arbejdes videre med en registernær 

løsning på problematikken om udvidede hændelser.  

Procedure 
Såfremt styregruppen tiltræder indstillingen, fortsætter arbejdet med at nå frem til en 

løsningsarkitektur for de tre berørte registre, hvorefter økonomien kan estimeres. 

Sagen forelægges på næste møde i Grunddatabestyrelsen. Der forelægges desuden 

en status på næste fælles GD1/GD2-styregruppemøde. 

Kommunikation 

Alle relevante parter orienteres hurtigst muligt om styregruppens beslutning. 


