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Bilag 2: Cover – Ny implementeringsplan for GD2  

 

Alle parterne i og omkring GD1 og GD2 har aktivt bidraget til, at der nu foreligger indbydes 

konsistente implementeringsplaner for GD1 og GD2, der er koordineret med GD7 og GD8.  

 

Siden opstarten i august er der afviklet over 30 workshops og møder i GD1/GD2 og på tværs af 

delprogrammerne. Repræsentanter fra GD7 og GD8 har været involveret i hele processen. Den 

samlede implementeringsplan består af: 

- Implementeringsplan version 1.9 (som dog mangler at få indsat ganttdiagrammer fra MS 

Project) 

- MS project plan, der afspejler alle planens milepæle og afhængigheder (ikke vedlagt, men er 

afspejlet i figuren ”overblik over delprogrammets implementeringsplan og fælles milepæle”) 

- Arbejdspakker, der beskriver de konkrete leverancer og processen for frembringelse af dem 

med tilhørende milepæle (ikke vedlagt) 

-  

Der er tale om teknisk sammenhængende og realiserbare implementeringsplaner under de opstillede 

forudsætninger. MS project planer og enkelte arbejdspakker mangler at blive helt færdiggjort, men 

alle milepæle er identificeret og tidssat, således at de indbyrdes afhængigheder er afdækket. Enkelte 

milepæle er tentative og skal bekræftes af den ansvarlige part.  

 

I det følgende er der en række forhold vedr. implementeringsplanen for GD2, som er kommenteret:   

 

- Implementeringsplanens milepæle for SKAT’s ibrugtagen af de autoritative adresser er 

tentative og ikke tiltrådt af SKAT. Milepælene er fastsat således, at de følger de tilsvarende 

milepæle for CVR og Danmarks Statistik, idet de tre implementeringer skal ske samtidig.  

 

- Kommunerne og GST vil i regi af FOT arbejde for at levere i henhold til de konkrete behov, 

som beskrevet i løsnings- og målarkitekturen fsva. FOT. Indtil videre arbejdes der med 

udgangspunkt i de tentative milepæle, som er angivet i implementeringsplanen. Disse er 

fastsat således, at de relevante dele af FOT kan være rettidig til stede på datafordeleren. 

 

- Ift. muligheden for at indarbejde en ny vejreference i implementeringsplanen har GST oplyst 

at vejmyndighederne og FOT arbejder målrettet for at dette kan ske. Der forventes igangsat 

et projekt, under ledelse af GST, med henblik på at arbejde mod implementering af 

vejreferencen som grunddata og en implementering ift. GD2, som svarer til det som i 

vejreferenceanalysen betegnes ”model B”. Projektet forventes afsluttet frem mod ØA16, 

hvor det også søges afklaret, om dette kan indgå, som en ændring til 

implementeringsplanen. Implementeringsplanen er, som den foreligger, baseret på den 

tidligere aftalte målarkitektur, som svarer til det som i vejreferenceanalysen betegnes 

”model A”. 

 

- GD2s businesscase og målarkitektur forudsætter, at kommunernes digitale flytteløsning 

overgår til at anvende autoritative adresser. Det har vist sig, at den løsning som anvendes af 

næsten alle kommuner ikke som antaget er ejet af Kombit men af CSC. Kombit og 

programledelsen kontakter CSC mhp. at aftale en idriftsættelse af GD2, som er koordineret 

med CPRs tidsplan. De resterende kommuneres situation afklares. 

 

  NOTAT 
          
 Dato: 7-11-2014 
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3566 
 Sagsbeh.: MLI 
   



 
 
2 af 2 
Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

Planerne for GD1 og GD2 indeholder følgende centrale tidspunkter for idriftsættelser: 

 

- GD1/Ejendomsdataprogrammet: 

o Medio maj 2016: Klar til ekstern test, GD1´s tekniske leverance afsluttet  

o Ultimo nov. 2016: Idriftsat, GD1´s leverance afsluttet 

 

- GD2/Adresseprogrammet:  

o Medio maj 2016: Klar til ekstern test, GD2´s tekniske leverance afsluttet  

o Ultimo nov. 2016: Idriftsat, GD2´s leverance afsluttet 

 

- GD7/Datafordeleren: 

o Primo jan. 2016: Klar til test for GD1 og GD2  

o 22. sep. 2016: Idriftsat efter godkendt driftsprøve  

 

- Etablering af øvrige registrer (CPR, CVR, VUR , FOT) med tilknytning til GD1 og GD2 på 

Datafordeleren:  

o Primo jan. 2016: Klar til test for GD1 og GD2  

o Primo september 2016: Idriftsat, alle registre og service klar til eksternt brug 

 

- Kommunale systemer til afløsning af ESR og nuværende økonomisystemer: 

o Ultimo nov. 2016: Idriftsat 

 

- Paralleldrift mellem ESR og grunddataregistrene på Datafordeleren: 

o Primo jan 2017: Paralleldrift kan påbegyndes 

 

Idriftsættelsen for GD1 og GD2 vedrører registrene Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR samt tilpasning 

af Tingbogen hhv. DAR, DAGI og Stednavne, mens ansvaret for idriftsættelsen af Datafordeleren og af 

de øvrige registre med tilknytning til GD1 og GD2 (VUR, CPR, CVR, FOT samt kommunale systemer til 

afløsning af ESR og nuværende økonomisystemer) ligger hos andre parter udenfor GD1 og GD2.  GD1 

faciliterer det forberedende arbejde omkring etablering af paralleldriften, mens ansvaret for 

etablering og driften heraf aftales mellem Grunddataprogrammet og KL. 

 - Men uanset ansvarsfordeling forudsætter grunddataprogrammets samlede succes og 

gevinstrealisering at alle systemer er i drift og fungerer i en sammenhæng.   

 

Som implementeringsplanerne for GD1 og GD2 foreligger, er den oprindelige tidsmæssige buffer på 3 

måneders risikotid kun delvist fastholdt. Risikotiden er indeholdt i planperioden betegnet ”ekstern 

test anvendere”, og bufferen bliver således til en slags tolerance, som bliver udnyttet til vigtige 

programaktiviteter, som ikke var indeholdt/tidssat i de oprindelige planer. 

 

Indstilling til GD2 styregruppen: 

Det indstilles, at styregruppen beslutter  

- at implementeringsplanen for GD2 er udgangspunktet for det videre arbejde i 

delprogrammet, 

- at der som opfølgning herpå udarbejdes risikolog, 

- at der løbende følges op på fremdriften, herunder overholdelsen af milepæle, 

- at delprogrammets afhængigheder til GD7/GD8 og andre eksterne leverancer monitoreres. 

 

 


