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Bilag 2: Notits om ny milepæl for idriftsættelse af Adresse webservices 4 

(AWS 4) 

Problem 

Adresseprogrammets implementeringsplan blev udformet i marts 2013.  

Her blev slutdatoen for arbejdspakke #12.1, udarbejdelse af kravspecifikationen for AWS 4, 

estimeret til 1. juli 2013. Arbejdspakke 12.4, idriftsættelsen af AWS 4, blev samtidig 

estimeret til 31. december.  Denne leverance udgør GD2’s milepæl 4.  

Det er nødvendigt at forskyde denne milepæl – formentlig til medio maj 2014. 

Baggrund 

Implementeringsplanen blev udarbejdet med en, på dét tidspunkt, begrænset viden om 

indholdet af opgaven i forbindelse med AWS 4.  

Det var en central del af kravene til AWS 4 at tjenesterne skal udstille BBR’s nuværende 

adressedata i et format og indhold som bedst muligt svarer til den fremtidige datamodel for 

Adresseregisteret. Hensigten var at nedbringe brugernes omkostninger ved at skifte til 

adresseprogrammets nye data og tjenester når Adresseregisteret og Datafordeleren er en 

realitet.  

Kravspecifikationen for AWS 4 har derfor været afhængig dels af informationsmodellen for 

Adresseregisteret dels af en analyse af adressesystemet i det eksisterende BBR. Det har vist 

sig kalendermæssigt udfordrende for MBBL, Kombit og KMD at gennemføre analysen, som 

ikke er tilendebragt. De foreløbige resultater peger på, at det er muligt at foretage de 

nødvendige justeringer i det nuværende BBR, men tidsplanen herfor kendes endnu ikke.  

Forsinkelsen har resulteret i udarbejdelse af en ny tidsplan, hvorefter AWS 4 formentlig kan 

idriftsættes medio maj 2013.  

Kravspecifikationen udarbejdes i øvrigt sideløbende hermed i dialog med de centrale 

brugere, herunder CPR, CVR, BBR, DSSys (stednavne) samt øvrige private og offentlige 

brugere.  
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Tidsplanen vil blive koordineret med GST’s ligeledes reviderede tidsplan for DSSys. Den 

forsinkede idriftsættelse af AWS 4 har ikke betydning for andre grunddataprojekters 

produkter eller milepæle.  

Nuværende brugere af adressedata vil fortsat kunne anvende AWS 3, som MBBL lancerede i 

april 2013 uden restriktioner for brug. For de fleste af disse tjenester opdateres adressedata 

på daglig basis. 

Indstilling  

Det indstilles at styregruppen tager til efterretning at Adresseprogrammets milepæl 4 

udskydes, foreløbig til medio maj 2014. 

Programledelsen anmodes om, i samarbejde med projektledelsen for GD2.d Adresse-

tjenester, at udforme en ny tidsplan for AWS 4 og dermed for milepæl 4.  

  


