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Formål og indledning 
Dokumentet har til formål at fastholde og dokumentere forskellige tværgående arkitekturrammer mellem 

GD1-GD2-GD7 og andre fælles grunddataproblemstillinger. Dokumentet og tilhørende bilag er den fælles 

arkitekturramme, som GD1 og GD2 projekterne kan knytte kravspecifikationerne op på. Dokumentets tek-

niske indhold skal godkendes af Digitaliseringsstyrelsen inden endelig godkendelse af GD1 og GD2 styre-

grupperne. 

Derfor er det vigtigt at dokumentet og bilagene efter godkendelse i relevante styregrupper bliver underlagt 

Grunddataprogrammets governance, således at evt. ændringer ikke gennemføres uden om projekterne.  

I regi af et koordinationsudvalg under Grunddataprogrammet er der henover foråret 2014 gennemført en 

række afklaringer af en række tværgående arkitekturforhold, som vigtige forudsætninger for at færdiggøre 

kravspecifikationerne: 

 

1. Fælles sikkerhedsmodel 

2. Etablering af data på Datafordeleren 

3. Anvendelse af hændelser og beskeder 

4. Metadata 

5. Fælles serviceprincipper 

6. Princip for ajourføring og dataanvendelse 

7. Proces og ansvar for at få services på Datafordeleren 

8. Sammenstillede services 

9. Testmiljøer 

10. Ejendomsvurderingen 

 

Nedenfor redegøres der for hvert enkelt arkitekturforhold med en status på afklaringen samt en indstilling 

til fælles beslutning. 

Sikkerhedsmodel 
Resumé  

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med GD1/GD2 og KOMBIT udarbejdet et udkast til fælles sikker-

hedsmodel for Grunddataprogrammet baseret på en systembruger- og token-baseret arkitektur og single-

sign-on, jf. bilag 1. Modellen indeholder tillige forslag til fælles sikkerhedskrav til brug for projekterne.   

Status 

GD1/GD2, DIGST og Kombit har tilsluttet sig den tekniske løsning. GD1/GD2 har gjort opmærksom på, en 

række forhold, hvor der er behov for konkretisering. Det forventes at disse forhold er afklaret og indarbej-

det i den endelige version, som godkendes i løbet af juni 2014.  

Indstilling 

- Grunddatasekretariatet bekræfter, at den godkendte sikkerhedsmodel (jf. bilag 1) kan anvendes af 
GD1 og GD2 som fælles kravbilag vedr. sikkerhed.  

- Grunddatasekretariatet tager initiativ til afklaring af governance og forvaltning som forventes afkla-
ret andet halvår 2014.  

- DIGST tilstræber at levere den nødvendige STS systembruger funktionalitet, som en udvidelse til 
Nemlogin infrastrukturen, senest medio 2015 
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- Programledelserne for GD1 og GD2 følger op på, at der i regi af Grunddataprogrammet etableres 
den nødvendige governance, administrative processer, aftaleindgåelse mv.  Dette omfatter eksem-
pelvis koordinering af roller, udveksling af metadata, udformning af databehandleraftaler mv. 
 

 
Etablering af data på datafordeleren 
Resumé 

Der er behov for at grunddataregistrene etablerer og opdaterer data på Datafordeleren. Datafordeler pro-

jektet har udarbejdet et dokument med fælles krav, jf. bilag 2, der beskriver de leverancer, som skal leve-

res, for at et register kan etableres på datafordeleren. I det omfang projekternes opgaver med at etablere 

data på Datafordeleren outsources, kan de krav, der indgår i bilaget med fordel indskrives i udbudsmateria-

let.  

Status 

 GD1/GD2 og modelprojektet har kommenteret på kravbilaget og disse kommentarer er indarbejdet.  

Indstilling til GD7/DIGST 

Datafordelerprojektet bekræfter 

- at bilag 2 beskriver de opgaver som skal løses for at et register kan etableres og løbende opdateres 
på datafordeleren, og dermed forudsættes opfyldt af de enkelte grunddataregistre før registerets 
data kan distribueres på Datafordeleren. Opgaverne er formuleret som krav, så disse kan indarbej-
des i udbud i det omfang projekternes opgaver konkurrenceudsættes. 

 

Anvendelse af hændelser og beskeder 
Resumé 

Registrene i GD1 og GD2 har behov for at modtage beskeder fra de øvrige registre i GD1 og GD2. Desuden 

har Ejerfortegnelsen og BBR behov for at abonnere på visse hændelser fra CPR og CVR. Anvendere af ejen-

domsdata, særligt KL/Kombit i forbindelse med udfasningen af ESR og SKAT, har ligeledes behov for at 

modtage beskeder fra registrene i GD1 og GD2. 

Derfor implementeres Datafordeleren således, at Datafordeleren understøtter dannelse af beskeder ud fra 

data leveret af registrene i GD1 og GD2 samt fra CPR og CVR, og Datafordeleren/Beskedfordeleren under-

støtter distribution af beskeder til registrene i GD1/GD2 og til dataanvendere. Desuden understøtter Data-

fordeleren/Beskedfordeleren distribution af beskeder, som er dannet af registrene og videregivet til den 

fælles beskedfordeler. Nedenstående figur illustrerer hvordan Data- og Beskedfordeleren sikrer at princip-

pet om samarbejdende grunddataregistre kan realiseres. 
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Implementeringen af beskeder i GD1, GD2 og Datafordeleren sker med udgangspunkt i den foreliggende 

EDA-referencearkitektur version 0.4 og hændelsesspecifikationer leveret af GD1/GD2. 

Status 

Projekterne har i bilag til løsningsarkitekturene specificeret hvilke hændelsesbeskeder, som GD1/GD2 skal 

udstille fra Datafordeleren/Beskedfordeleren, samt forventninger til hvor hændelsesbeskederne genereres.  

Hændelsesspecifikationerne er udarbejdet med udgangspunkt i den skabelon, som er baseret på EDA versi-

on 0.4, jf. bilag 3. GD1/GD2 har desuden udarbejdet et fælles krav til beskedfordeleren vedr. krav til abon-

nementsløsningen og krav til dannelse af beskeder på Datafordeleren specificeret i bilag 4. Grunddatase-

kretariatet har kvalitetssikret og vurderet, at hændelserne som er beskrevet/specificeret i GD1’s og GD2’s 

løsningsarkitekturer, jf. bilag 5-10, er i overensstemmelse med EDA version 0.4.   

Indstilling 

- Under forudsætning af, at registre leverer det nødvendige datagrundlag vurderer Grunddatasekretaria-

tet, at de hændelser, som er beskrevet/specificeret på overordnet niveau i GD1’s og GD2’s løsningsarki-

tekturer og fremsendt til kvalitetssikring hos Grunddatasekretariatet den 17/6-2014, kan danne grund-

lag for implementeringen på Datafordeleren/beskedfordeler.  

- Datafordelerprojektet beslutter den endelige implementering af de specificerede hændelsesbeskeder i 

samarbejde med GD1/GD2 i forbindelse med implementeringen af de enkelte registre på datafordele-

ren. Forud for dette skal projekterne, på baggrund af deres udstillingsmodeller, definere hvilke data der 

ligger til grund for de enkelte hændelser, samt hvordan hændelsesbeskrivelserne i løsningsarkitektu-

rerne skal tolkes. 

- Datafordelerprojektet bekræfter, at beskedfordeleren understøtter de krav til abonnementsløsningen 

og krav til dannelse af beskeder på Datafordeleren, som er specificeret i bilag 4, i det omfang fremsend-

te kommentarer indarbejdes og de registre har leveret det datamæssige grundlag for både genererin-

gen af hændelsesbeskeden og filtreringen af hændelsesbeskeden. 

 
Metadata 
Resumé 

Forretningsmæssige metadata, svarende til metadatatypen ”Definitioner og beskrivelser” i ”Notat om me-

tadata om Grunddata” jf. bilag 16, kan som udgangspunkt lagres i, og udstilles fra Grunddatamodellen. 
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I GD1 og GD2 – specielt i forbindelse med ejendomsdata – er der dog behov for, at vedligeholde et meget 

stort og dynamisk metadata-sæt, som skal anvendes i brugergrænseflader i brugervendte systemer og til 

generering af skriftligt baggrundsmateriale til forståelse af data-rapporter. Det anses for ikke formålstjenligt 

at opbevare disse metadata i Grunddatamodellen, idet deres dynamiske vedligeholdelse vil kræve dels spe-

cifikke brugervendte integrationer til datamodellen, dels en uhensigtsmæssigt kort opdateringscyklus for 

datamodellen.  Derudover vil GD1 og GD2 have brug for nogle af de samme metadata i grunddatasyste-

merne (ifb. ajourføringsservices, brugerflader mv.), hvorfor disse metadata ikke kun bør forefindes i en 

UML-model på Datafordelerens metadata repository, men også i grunddataregistret. 

For at undgå dobbeltvedligehold af disse supplerende metadata, vedligeholder GD1 og GD2 derfor disse 

metadata i tabeller i egne systemer og kan eventuelt modellere og udstille dem på linje med andre grund-

data samt specificere Datafordeler-services, der udstiller dem på en måde der tilgodeser disse metadatas 

systembrugere. 

 

GD1/GD2 har udarbejdet en fælles beskrivelse til kravsætning og udvikling af supplerende forretningsbe-

skrivelser (forretningsmæssige metadata). Dette skal sikre at projekterne anvender forretningsmæssige 

metadata på en ensartet måde, der på tværs af projekterne er genkendelige for anvenderne. Kravene er, jf. 

bilag 11, beskrevet som en særskilt udbudsoption til et givent projekt.  

Status 

GD1/GD2’s behov ift. udstilling af forretningsmæssige metadata kan indpasses i de eksisterende modelreg-

ler.. 

Indstilling 

Digitaliseringsstyrelsen bekræfter, 

- At GD1/GD2’s model for supplerende forretningsbeskrivelser, som beskrevet i bilag 11 er i overens-

stemmelse med Grunddataprogrammets modelregler version 1.0 eller senere.  

- At udstilling af supplerende forretningsbeskrivelser (metadata) er en option for det enkelte grunddata-

register 

 
Serviceprincipper 
Resumé 

Der er i GD1/GD2/GD7 enighed om, at Webservices skal overholde de serviceprincipper, der er udviklet i 

fællesoffentligt regi.   

Status 

DIGST har foranstaltet en opdatering af de 12 fællesoffentlige OIO-principper for webservices, jf. 

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/serviceprincipper pr. 04.06.2014. En frossen kopi af de opdaterede 

OIO principper er vedlagt som bilag 12.  

Indstilling  

Grunddatasekretariatet bekræfter, at de 12 serviceprincipper jf. bilag 12 er relevante principper for en 

sammenhængende it-arkitektur, som bør tilstræbes anvendt.  

 
Ajourføring og dataanvendelse 
Resumé 
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I det omfang der er behov for at læse/hente data i forbindelse med ajourføringen af et register, altså an-

vendelse af en ajourføringsservice, så kan ajourføringsservicen hente data direkte i grunddataregisteret. 

Såfremt grunddata der skal ajourføres hentes via Datafordeleren er der en risiko for, at opdateringen sker 

på et ikke gældende grundlag.  

Indstilling  

Grunddatasekretariatet bekræfter princippet om, at ajourføringsservices kan læse/hente data, som ajour-

føringen vedrører, direkte fra grunddataregisteret. 

 
Proces og ansvar i forhold til Services i datafordeleren 
Resumé 

Det er nødvendigt, at datafordeleren har kapacitet til rettidigt ift. GD1/GD2’s implementeringsplan at etab-

lere de services, der er en del af GD1/GD2 infrastrukturen. Datafordelerprojektet har tidligere oplyst, at 

servicespecifikationer, datadump og datamodel skal leveres senest 3 måneder før tjenester forventes klar 

til integrationstest på datafordeleren. 

Indstilling  

Datafordelerprojektet bekræfter, at Datafordelerens leverandør ikke har taget forbehold ift. opfyldelsen af 

forventningen om at Tjenester kan leveres til integrationstest på Datafordeleren inden for 3 måneder fra at 

servicespecifikationerne, datamodel og beskrivelse af fysisk datamodel for overførsel af data er afleveret. 

Den faktiske idriftsættelse er også afhængige af hvornår registre er færdigudviklet og kan levere løbende 

dataopdateringer til datafordeler.  

 

Datafordelerprojektet bekræfter at etableringen af en tjeneste, hvor datagrundlag og integration mod regi-

streret tidligere er etableret, forventes at kunne leveres til overtagelsesprøve indenfor 3 måneder fra det 

tidspunkt Datafordelerleverandør modtager tjenestespecifikation til implementering. 

Sammenstillede services inkl. adgang til CVR/CPR 
Resumé 

GD1/GD2 har foreløbigt identificeret og specificeret den række sammenstillede services, som er nødvendi-

ge i det tværgående registersamarbejde jf. bilag 14. Herudover har Ejerfortegnelsen og BBR behov for at 

tilgå data og hændelsesbeskeder fra CPR og CVR. En foreløbig opgørelse over GD1 og GD2’s databehov ift. 

CPR/CVR er inkluderet i bilag 13. 

 

Desuden har KL/Kombit, SKAT og andre dataanvendere et ikke endelig afklaret behov for sammenstillede 

services.  

Indstilling  

Digitaliseringsstyrelsen bekræfter,  

- at Digitaliseringsstyrelsen tilstræber at Datafordeleren senest i forbindelse med integrationstest for 
etablering af Ejerfortegnelsen på Datafordeleren understøtter GD1 og GD2’s behov for CPR/CVR 
data, herunder også, at de tjenester og hændelsesbeskeder som GD1 og GD2 har specificeret er 
etableret.  
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- at de i bilag 14 sammenstillede services vil kunne etableres på Datafordeleren, under forudsætning 
af at registre har leveret den nødvendige datagrundlag. Dog vil der af performance hensyn ved on-
line-forespørgsler være en begrænsning i antallet af dataobjekter, der kan leveres samtidig.  

- at yderligere behov for sammenstillede service kan etableres på Datafordeleren på et senere tids-
punkt 

 

Testmiljøer 
Resumé 

GD1/GD2 har behov for et antal testmiljøer for at grunddatasystemerne kan teste integrationer og snitfla-

der på datafordeleren. Antallet af testmiljøer afhænger af i hvilket omfang der skal laves interim implemen-

teringer f.eks. i forbindelse med etablering af ESR’s paralleldrift. Et præcist estimat af behovet for testmil-

jøer forudsætter, at detaljerne for GD1/GD2’s replanlægning er kendte. 

GD1/GD2 har lavet et foreløbigt estimat af behovet for testmiljøer. Estimatet og forudsætningerne herfor 

er beskrevet i bilag 15. 

Indstilling  

Datafordelerprojektet bekræfter, at det foreløbige estimat af GD1/GD2’s behov for testmiljøer. bilag 15, 

foreløbigt dækker Datafordelerens behov frem til at replanlægningens mere præcise estimater foreligger i 

3. kvt. 2014. 

 

Ejendomsvurderingen 

Resumé 

SKAT uden for aftalen og har ikke truffet beslutning om tidspunkt og omfang for modernisering af vurde-

ringssystemerne VUR/SVUR.  

SKAT’s ansvar for infrastrukturforbedringer, som skal gennemføres uafhængigt af SKATs evt. deltagelse i 

programmet: 

• Tilpasning af egne vurderingssystemer til at understøtte det fremtidige fælles ejendomsbegreb 
(BFE).   

• Hente grunddata om ejendomme, bygninger og ejere i datafordeleren. 
• Udstille vurderingsoplysninger via datafordeler 
• Udstille hændelsesbeskeder om vurderingsændringer via Datafordeleren bl.a. til brug for den 

kommunale ejendomsskatteberegning 

Indstilling 

Under forudsætning af at der indgås en aftale med SKAT bekræfter GD1 og GD7 

- At ejendomsvurderingsoplysninger i det omfang der i dag håndteres i ESR også er en del af GD1s 
scope. 

- At distribution af vurderingsoplysninger i et omfang der svarer til hvad der i dag distribueres via OIS 
er indarbejdet i kravspecifikation for Datafordeleren (kravspecifikationens bilag 2).  

- At udstilling af vurderingsoplysningerne og specifikation af tjenester (herunder afledte hændelses-
beskeder) på Datafordeleren aftales særskilt. 
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Bilagsoversigt1 
 

Bilagsreference 

nr Dokumenttitel  Kort titel  version dato 

1 
Forslag til fælles sikkerhedsmodel for  
Grunddataprogrammet Fælles sikkerhedsmodel  1.2 19.06.2014 

2 
Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige 
Datafordeler 

Krav til etablering af data på datafordele-
ren  0.8 16-06-2014 

3 
"Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-
Driven Architecture" EDA referencearkitektur 0.4 24-01-2014 

4 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Krav til beskedfordeler 0.4 23-06-2014 

5 Matriklen – løsningsarkitektur Bilag A - 1.1.c 16-06-2014 

6 BBR – løsningsarkitektur Bilag A -  1.2.5  16-06-2014 

7 Ejerfortegnelsen – løsningsarkitektur Bilag A -  0.971 16-06-2014  

8 DAR - Løsningsarkitektur Bilag A -  1.2.5  12-06-2014 

9 

DAGI – Løsningsarkitektur Løsningsarkitektur - Bilag A 
Servicebeskrivelser og integrationer 
 -  0.5 13-06-2014 

10 
Hændelsesbeskrivelser for Danske Stednavne 
 -  0.9 13-06-2014 

11 

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser -
Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskri-
velser 

Udbudsoption vedrørende supplerende 
forretningsbeskrivelser (metadata) 

1.0 05.05.2014 

12 OIO Serviceprincipper  Fælles serviceprincipper 1.1 04.06.2014 

13 GD1 og GD2's databehov i forhold til CPR/CVR - 0.2 16.06.2014  

14 

Adresseregister, Matriklens udvidelse 
Ejerfortegnelsen, BBR, Løsningsarkitektur - Bilag A 1 – 
Sammenstillede services GD1/GD2 sammenstillede services  1.0 08.06.2014 

15 GD1-GD2 foreløbige krav til testmiljøer GD1/GD2 Testmiljøer  1.0 15.06.2014 

16 Notat om metadata om grunddata -  06.12.2013 

 

                                                           
1 Der er enighed om, at der skal foretages visse redaktionelle rettelser i bilag 5-10 f.eks. skal overskriften ”opga-
ver/aktiviteter” i hændelsesbeskrivelserne ændres til ”forretningshændelser”, FORM koder tilføjes, tydeliggørelse af 
stedbestemmelse og andre fortolkningspræciseringer.  


