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Statusrapport: 2. Halvår 2013
(untitled) Text

Statusrapporten er nu indsendt til IT-Projektr,det.

Stamdata
Projektnavn 1 502: GD2, Adresseprogrammet (delaftale 2)

Ministeromrde Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Projektieder Morten Lind

Projektieders tlf. nr. 41 71 78 82
Koordinator(er) i departementet Navn Telefon E—Mail

Asbjørn Lenbrock ale@mbbl.dk

Martin Park mpa@mbbl.dk

Tanja Haagh Jensen thj@mbbl.dk

Projektresume Formålet med projektet er at..
Strategi- og programophæng
Formål fra business case -- Vælg Venligst --

Risikovurdering Høj risiko
FORM -koder
STORM-koder -

Datagrundlag Datagrundlag er den seneste opdaterede BC af den 23. maj 2013 fremsendt til
IT-projektrdet og godkendt af programstyregruppen umiddelbart inden.

Kommentarer til stamdata Formål fra business case er effektivisering

program res u mé:

Danmarks adresser og administrative inddelinger spiller i dag en
fundamental rolle som en fælles reference, der benyttes p tværs at
forvaltningsomrder og sektorer. Delprogrammet skal sikre at korrekte og entydige
grunddata herom kan stilles til rådighed for offentlige myndigheder, private
virksomheder og for beredskabet.

Strategi- og programophæng:

Delaftale 2 om “Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative
enheder og stednavne” er en del af aftalen om “Gode grunddata til alle -

en kilde til vækst og effektivisering” vedtaget at regeringen og
Kommunernes Landsforening (KL) den 3. oktober 2012.

Tidsplan
Nuværende projektfase 3 Gennemførelse

Start anskaffelse 30-06-13
Start gennemførelse 01-07-13
Start realisering 0 1-06-16
Er projektet afsluttet? Nej
Vedhæft projektafslutningsrapport
Begrundelser
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økonomiske nøgletal
Nettonutidsværdi (mio. kr.) 514,8
Samlede projektudgifter (mio. kr.) 103,9
Udgifter hvis projektet ikke 1.018,7
gennemføres (mio. kr.)
Udgifter ekskl. projektudgift hvis 215,6
projektet gennemføres (mio. kr.)
Samlet bruttogevinst (mio. kr.) 803,1
Samlede udgifter ved projekt (mio. 319,5
kr.)
Samlet nettogevinst (mio. kr.) 699,3
pl-r 2012
Begrundelser

Faseopdelte udgifter
Idé (mio. kr.) 2,4
Analyse (mio. kr.) 0
Anskaffelse (mio. kr.) 0
Gennemførsel (mio. kr.) 99,8
Realisering (mio. kr.) 1,7
Risikopulje (mio. kr.) 0
Total (mio. kr.) 103,9

Ikke-økonomiske gevinster
Ikke-økonomiske gevinster (oplyst Gevinst Væsentlighed Måleenhed Gevinst
ved baseline)

Glp+G2p: Sparet tid fm. -- Vælg venligst -- - 143.774,4
indberetningsløsninger der
hndterer adresseoplysnniger
(2014-2020)

G4p-G8p: Reducerede -- Vælg venligst -- 41.071,3
omkostninger til data og
opdatering af adresseafhængige
systemer (2014-2020)

GlOp: Private andre -- Vælg venligst -- 197.132,5
forretningsmæssige gevinster
(2014-2020)

G3: privates besparelser ved nye -- Vælg venligst -- 14.375
adr.afh. Systemer (2014-2020)

Begrundelser

Anbefalinger
Alle anbefalinger Status

Status
Anbefaling Anbefalingens værdi lavet

lavet af
dato

Interessentinddragelse Nogen værdi Asbjørn 1/30/ 14
Lenbrock

Afhængigheder Ringe værdi Asbjørn 1/30/14
Lenbrock

Afhængigheder Nogen værdi Asbjørn 1/30/14
Lenbrock

Kompetencer og Ringe værdi Asbjørn 1/30/14
ressourcer Lenbrock

Afhængigheder Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Tidsplan Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning
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Scoping Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Erfaringsudveksling Værdi kan ikke opgøres da, Asbjørn 1/30/14
anbefalingen er under Lenbrock
opfølgning

Aktuelle risici
Risiko 1 titel Replanlægning pga. Datafordelerens udskydelse
Risiko 1 beskrivelse Idriftsættelse af Datafordeleren er udskudt. Det har konsekvenser for GD2, da

datafordeleren ikke er til stede p det tidspunkt GD2 har behov ift. gældende
planer samt at datafordeleren ikke rettidigt er beskrevet i en form, tekniske og
organisatorisk, som kan lægges til grund for GD2 ‘s kravspecificering mm. Der
arbejdes p at f tilpasset planerne for GD2 og Datafordeleren, s der foreligger en
konsolideret plan i april.

Risiko 2 titel Etablering af hændelsesfordeling
Risiko 2 beskrivelse Efter aftale baserer GD2 sig p etableringen af en hændelsesfordeler i regi af

datafordeleren. Der er en række uafklarede forhold om, hvordan metoden i praksis
implementeres, herunder fælles standarder, fælles rerefencearkitektur og
specifikation af fælles infrastrukturkomponenter. Der arbejdes p at afklare
hvordan hændelsesfordeleren implementeres ifm. datafordeleren.

Risiko 3 titel Kvalitetsforbedring af adresser
Risiko 3 beskrivelse

Arbejdet med kvalitetsforbedringer af adresser, herunder
arbejdet med supplerende adresser som omfatter en stor indsats i kommunerne,
har et momentum i foråret 2014, hvor alle kommunerne sættes i gang. Dette
kræver
program- og projektledelsens særlige opmærksomhed, hvilket ikke umiddelbart er
foreneligt med de nye opgaver, der følger af replanlægningsarbejdet jf. risiko
nr. 1. Der er tale om en kapacitets- og kompetencemæssig flaskehals, som GD2
arbejder p at finde en løsning p.

Leverandører
Er udbuddet gennemført? -- Vælg venligst --

Er der indgået kontrakt(er)? -- Vælg venligst --

Hvad er den samlede kontraktsum? -

Evt, bemærkninger til Udbud sker i regi af projekterne i delprogrammet.
kontraktindgelsen
Hovedleverandør(er)
Underleverandør(er) :Grontmij Carl Bro

Rdgiver(e) tStrand & Donslund

Juridisk bistand
Andre leverandører og rådgivere Rådgivere:

Mapspeople

Septima

Geomatik

Underleverandører:

JO informatik

LBE Design

Klartekst

Godkendelser
Godkendt af projektejer QJa
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Godkendt af direktionen Q Ja
Godkendt af departementet • Ja

Er der særligt fortrolige oplysninger
i materialet som ønskes fritaget for
offentliggørelse?

Historik & Kommentarer
Generelle kommentarer til
statusrapportering
Historik Projektnavn Baseline I historik for opsummering

502:GD2, Generelle kommentarer
Adresseprogrammet Bestillingsdato
(delaftale 2) til statusrapportering

Baseline (2. Halvår
2013)
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