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0.2 31-5-2013 Udkast Indarbejdet kommentarer fra styregruppen og 
projektgruppen samt GD1 og GD2: 
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Kapitel 2: Ansvarsfordeling præciseret. 
Kapitel 3: Ny figur 1 samt præciseringer af ansvar. 
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relationer flyttet til bilag 2. 
Kapitel 5: Indsat nyt kapitel 5 med forudsætninger. 
Kapitel 6: Mindre sproglige ændringer. 
Kapitel 7: Reviderede planer for alle delprogrammer. 
Bilag 2: Tidligere bilag med begrebsmodeller fjernet og 
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Bilag 3: Udkast til gap-analyse udarbejdet. 
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1 Introduktion 

1.1 Formål 
Planens formål er at sikre ibrugtagning af “Modelleringskoncept for grunddata” i hele 
grunddataprogrammet. Modelleringskonceptet findes her [Modelleringskoncept]. 
Modelleringskonceptet er udarbejdet for at sikre den fælles tilgang til modellering af grunddata, som er 
nødvendig for at etablere en samlet grunddatamodel, som fremstår sammenhængende for 
interessenterne. Modelleringskonceptet indeholder således en række fælles vedtagne regler, som skal 
overholdes, når man deltager i udviklingen af grunddatamodellen. 
 
Grunddatamodellen udvikles gennem koordinering og samling af domænemodeller - dvs. datamodeller 
for alle de forretningsdomæner, som udgør grunddata. Etablering af grunddatamodellen forudsætter 
således, at der i regi af grunddataprogrammets delprogrammer udarbejdes domænemodeller i 
overensstemmelse med modelleringskonceptet. 
 
Det overordnede mål med ibrugtagningsplanen er dermed at støtte delprogrammerne i at tage 
modelleringskonceptet i anvendelse. 
 
Planen skal opfylde målet ved at: 

● sikre overordnet koordinering af datamodellering på tværs af grunddataprogrammets 
delprogrammer i forhold til tidsplaner og ressourcer 

● planlægge aktiviteter der støtter delprogrammerne i at tage modelleringskonceptet i 
anvendelse 

1.2 Målgruppe 
Ledere og projektledere i grunddataprogrammets delprogrammer, som skal planlægge tid og ressourcer 
i forhold til arbejdet med grunddatamodellen. 

1.3 Planens indhold 
Planen har følgende indhold: 
 

● Kapitel 2 - Organisering og rollefordeling 
Indeholder beskrivelse af ansvarsfordeling i grunddataprogrammet i forhold til udarbejdelse af 
grunddatamodellen. 
 

● Kapitel 3 - Overblik over ansvar for data og relationer 
Indeholder samlet overblik over grunddata på begrebsniveau med angivelse af i hvilket 
delprogram ansvaret for modellering af data er placeret. Desuden beskrives ansvarsfordeling 
ved de relationer, der involverer flere myndigheder eller delprogrammer, og som dermed 
kræver tværgående koordinering. 
 

● Kapitel 4 - Overblik over tidsplaner 
Indeholder samlet overblik over tidsplaner for datamodellering i delprogrammerne.  

 
● Kapitel 5 - Forudsætning for ibrugtagning 

Indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for at komme igang med at tage 
modelleringskonceptet i brug. 
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● Kapitel 6 - Understøttende aktiviteter 

Indeholder et katalog over de aktiviteter, der er behov for at igangsætte for at støtte 
delprogrammerne i at tage modelleringskonceptet i anvendelse. 

 
● Kapitel 7 - Plan for hvert delprogram 

Indeholder en plan for, hvordan modelleringskonceptet tages i brug i hvert delprogram. 
Planerne tager udgangspunkt i de tids- og implementeringsplaner, som er udarbejdet i 
delprogrammerne på nuværende tidspunkt.  

1.4 Afgrænsning 
Denne plan har fokus på frembringelsen af selve grunddatamodellen og beskæftiger sig ikke med 
planlægning af migrering af data fra eksisterende datamodeller til grunddatamodellen.  

1.5 Begreber 

Begreb Beskrivelse 

Begrebsmodel Som en del af forberedelsen til grunddataprogrammet udarbejdedes 
en begrebsmodel version 0.8 for grunddata. Se [Begrebsmodel 
version 0.8]. 

Datafordeleren Som led i grunddataprogrammet udarbejdes en fællesoffentlig 
Datafordeler til distribution af grunddata. 

Datamodellør Person som udarbejder domænemodel, dvs. tegner UML-diagram. I 
nogle delprogrammer vil opgaven blive varetaget internt af 
medarbejdere i de deltagende myndigheder, i andre med ekstern 
bistand. 

Domænemodel Datamodel for et forretningsdomæne (fx domænet “Adresse”). 
Alle domænemodellerne tilsammen udgør grunddatamodellen. 

Generelle egenskaber Regler om generelle egenskaber, som skal være indeholdt i 
grunddata, fx unik id, dobbelthistorik mv. Reglerne findes i 
modelleringskonceptets kapitel 6. Se [Modelleringskoncept]. 

Grunddatamodellen Den samlede og sammenhængende datamodel for grunddata. 
Grunddatamodellen er sammensat af domænemodellerne. 

Modelansvarlig Den eller de grunddatamyndigheder der til enhver tid har ejerskab og 
ansvar for domænemodellen. 

Modelleringskoncept Grunddataprogrammets fælles tilgang til datamodellering. 
Indeholder en række regler for modellering og for generelle 
egenskaber. Se [Modelleringskoncept]. 

UML Unified Modeling Language. Det modelleringssprog, som anvendes til 
udarbejdelse af grunddatamodellens diagrammer. 
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1.6 Referencer 

Reference Titel Link 

[Begrebsmodel version 0.8] Begrebsmodel for grunddata version 0.8 Link 

[Modelleringskoncept] Modelleringskoncept for grunddata version 0.9 Link mangler 

[Grunddataprogrammet] Grunddataprogrammet Link 

 

1.7 Udeståender 
I forhold til denne udgave af ibrugtagningsplanen er der følgende udeståender: 
 

● Ibrugtagningsplanen skal færdiggøres frem mod august 2013 sideløbende med opdatering af 
modelleringskoncept til version 1.0. 

 
● Fælles konsulentbistand til datamodellering er uafklaret (afsnit 6.4)

http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata/Projekterne/Faelles-datamodel
http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata
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2 Organisering og rollefordeling 
Arbejdet med udvikling af grunddatamodellen er organiseret i delprogram 1-7 under 
grunddataprogrammet: 

● GD1: Ejendomsdataprogrammet 
● GD2: Adresseprogrammet 
● GD3: Vanddataprogrammet 
● GD4: Geodataprogrammet 
● GD5: Analyse af personregistrering 
● GD6: Erhvervsdataprogrammet 
● GD7: Tværgående produkter 

Oversigt over delprogrammer og tilhørende projekter findes i bilag 1.  
 
Koordinationen af arbejdet ligger i delprogram GD7 i projektet ‘GD7.c: Fælles datamodel’. Projektet er 
bemandet med to medarbejdere fra grunddatasekretariatet i Digitaliseringsstyrelsen. Der er nedsat en 
projektgruppe med deltagere fra: 

● ATP 
● CPR-kontoret 
● Erhvervsstyrelsen 
● Geodatastyrelsen 
● KL 
● Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

 
De myndigheder som deltager i delprogram GD1-6 har ansvar for at: 

● Udarbejde datamodeller for deres domæner i overensstemmelse med domænets 
forretningsbehov. 

● Foretage en udvælgelse og afgrænsning af, hvilke data domænemodellen skal omfatte. 
● Sikre domænemodellens overensstemmelse med reglerne i modelleringskonceptet. Det 

omfatter bl.a. generelle modelleringsregler for UML-klassediagrammer samt regler for generelle 
egenskaber. 

 
Projektet ‘GD7.c: Fælles datamodel’ har ansvar for at: 

● Udvikle modelleringskoncept og sikre ibrugtagningen af det i grunddataprogrammet.  
● Opsætte fælles modelleringsværktøj til brug for datamodellering i GD1-6. 
● Sikre at relationer, som går på tværs af delprogrammerne, bliver modelleret.  
● Sikre fremdrift i udarbejdelsen af grunddatamodellen 
● Sikre at de domænemodeller, som udarbejdes i GD1-6, samles til en grunddatamodel, som 

fremstår sammenhængende for interessenterne. 
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3 Overblik over ansvar for modellering af data og relationer  
I dette kapitel gives på overordnet niveau et overblik over ansvar for modellering af data og relationer.  

3.1 Ansvar for modellering af data 
Ansvarsfordelingen angives i figur 1 herunder med udgangspunkt i den begrebsmodel version 0.8, der 
blev udarbejdet som led i det forberedende arbejde til grunddataprogrammet. Ansvarsfordelingen 
angives her på delprogramniveau. Inden for delprogrammet er det de myndigheder, som deltager i 
delprogammet, der har ansvaret. 
 
Begrebsmodellen giver her et helt overordnet overblik over ansvarfordelingen og udtrykker ikke 
kompleksiteten af de data og relationer, der skal modelleres. Det er således op til de ansvarlige 
myndigheder at identificere og afgrænse, præcis hvilke data og relationer, der skal indgå i 
grunddatamodellen. 

 
Figur 1: Oversigt over ansvar for modellering af data og relationer på delprogramniveau. Oversigten er udarbejdet med 
udgangspunkt i [Begrebsmodel version 0.8]. 

 



9 

3.2 Ansvar for tværgående relationer i et delprogram 
Ved relationer mellem data, som tilhører samme delprogram, men hvor dataansvaret er placeret i 
forskellige myndigheder, har delprogrammet et særligt ansvar for at koordinere og sikre, at data 
modelleres i sammenhæng. 

3.3 Ansvar for tværgående relationer i grunddataprogrammet 
Tværgående relationer, som involverer flere delprogrammer, skal have særlig bevågenhed fra projekt 
GD7.c. Ansvaret for modellering af relationen skal aftales og eventuelle udfordringer i forhold til timing 
skal håndteres. 
 
I bilag 2 findes en liste over de tværgående relationer, som er identificeret på nuværende tidspunkt. 
Listen skal løbende vedligeholdes. 
 
Listen vil udgøre et arbejdsredskab for projektgruppen i GD7.c gennem hele forløbet med etablering af 
grunddatamodellen. 
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4 Overblik over tidsplaner 
Herunder gives et samlet overblik over de tidsplaner for datamodellering i delprogrammerne, som er 
kendte på nuværende tidspunkt.  
 

 
Figur 2: Oversigt over tidsplaner for datamodellering. 
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5 Forudsætninger for ibrugtagning 
Det vurderes, at følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at modelleringskonceptet kan tages i 
brug. 
 
Udvælgelse og afgrænsning af data 
Datamodellering handler i høj grad om at udvælge og afgrænse de data, som skal indgå i datamodellen. 
Det enkelte delprogram eller projekt bør derfor tilrettelægge et forløb med henblik på at identificere de 
data, som skal indgå i grunddatamodellen. 
 
Valg af metodik 
Det er op til det enkelte delprogram eller projekt at tilrettelægge en velegnet fremgangsmåde for 
frembringelse af domænemodellen. Modelleringskonceptet stiller ikke krav om anvendelse af en specfik 
metodik, idet der kan være flere forskelige måder at gribe opgaven an på afhængig af udgangspunktet - 
fx om der allerede findes datamodeller eller anden dokumentation, som man kan tage udgangspunkt i. 
Datamodeller kan fx udvikles “top-down” ud fra en højniveau-model, som fx en begrebsmodel, eller 
“bottom-up” fra en fysisk datamodel eller ved systematisk gennemgang af indholdet af det dataregister, 
der skal udstille data.  
 
Kompetencer 
Datamodellering kræver et indgående kendskab til forretningsdomænet. Anvendelse af 
modelleringskonceptet forudsætter desuden et godt kendskab til modellering af UML-
klassediagrammer. Nogle delprogrammer besidder selv kompetencen, mens andre vil vælge at gøre 
brug af ekstern bistand. 
 
Derudover forudsættes kendskab til modelleringskonceptets indhold samt anvendelse af et 
modelleringsværktøj. Begge dele understøttes af projekt GD7.c - se næste kapitel. 
 
Tidsplan og ressourcer 
Der skal afsættes tid og ressourcer til opgaven. Omfang af tid og ressourcer vil afhænge af 
udgangspunktet, fx om der kan tages udgangspunkt i eksisterende datamodeller. Selv ved brug af 
ekstern bistand til datamodellering, vil de deltagende myndigheder stadig skulle bidrage med 
forretningskendskab til arbejdet. 
 
Udstilling af generelle egenskaber 
Modelleringskonceptets regler om generelle egenskaber (se kapitel 5 i [Modelleringskoncept]) stiller 
krav om, at visse informationer er til stede i grunddata. Det drejer sig om informationer som fx. unikke 
id’er, dobbelthistorik og status. I bilag 3 findes en gap-analyse af i hvor høj grad disse informationer er til 
stede i grunddata. 
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6 Understøttende aktiviteter 
Følgende aktiviteter skal igangsættes i regi af projekt GD7.c for at understøtte udarbejdelsen af 
datamodeller i delprogram 1-6. 

6.1 Værktøj 
Der skal opsættes et fælles modelleringsværktøj, som gør det muligt for datamodellører i de forskellige 
delprogrammer at arbejde på samme datamodel. Det er i første omgang nødvendigt at anvende samme 
værktøj på tværs af hele grunddataprogrammet, idet eksisterende udvekslingsformater for UML-
modeller ikke er tilstrækkeligt standardiserede og værktøjsunderstøttede på nuværende tidspunkt. 
Værktøjet skal omfatte en central opbevaring af datamodellen samt klienter til brug for 
datamodellørerne. Klienten skal gøre det muligt at udarbejde UML-klassediagrammer og uploade dem 
til den fælles modelbase samt at vedligeholde dem efterfølgende. 

5.1.1 Teknisk setup  
Grunddatasekretariatet sørger for teknisk setup, så datamodellørerne har adgang til værktøjet. 

5.1.2 Samarbejdssetup 
Grunddatasekretariatet sørger for samarbejdssetup omkring central opbevaring af datamodellen inkl. 
versionering og brugerstyring. 

5.1.3 Vejledninger 
Grunddatasekretariatet udarbejder skriftlige vejledninger. Det vurderes dog, at der snarere er behov for 
introduktionsmøder - se nedenfor. 

5.1.4 Kurser/undervisning 
Grunddatasekretariatet kan arrangeres fælles kurser/undervisning i værktøj efter behov. Det vurderes 
dog, at der snarere er behov for introduktionsmøder - se nedenfor. 

5.1.5 Bistand fra grunddatasekretariatet 
Grunddatasekretariatet bistår ved problemer med brug af værktøjet. 

6.2 Introduktionsmøder 
Når et delprogram eller projekt skal igang med datamodellering kan der holdes et introduktionsmøde 
mellem grunddatasekretariatet og datamodelløren, hvor grunddatasekretariatet introducerer 
modelleringskonceptet og værktøjet. 
 
Frem for at afholde fælles opstartskursus for hele grunddataprogrammet, vurderes det, at det enkelte 
delprogram eller projekt vil have langt større gavn af et introduktionsmøde på det tidspunkt, hvor 
datamodelløren er klar til at påbegynde datamodellering. 

6.3 Beredskab 
Det efterspørges, at der i grunddatasekretariatet er et beredskab til - hurtigt - at svare på de spørgsmål 
til modelleringskonceptet, som vil opstå undervejs.  

6.4 Fælles pulje med konsulentbistand til datamodellering 
[Uafklaret]
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7 Ibrugtagningsplan for hvert delprogram 
Her følger en plan for, hvordan modelleringskonceptet tages i brug delprogrammerne. Planen er 
udarbejdet med udgangspunkt i de forudsætninger, som er beskrevet i kapitel 5. 
 
For hvert delprogram beskrives: 
 

Omfattede begreber De begreber fra figur 1 som hører til delprogrammet. 

Omfattede projekter De projekter under delprogrammet som omfatter datamodellering. 

Udgangspunkt En beskrivelse og vurdering af udgangspunkt med hensyn til bl.a.: 

- Eksisterende datamodeller 

- Igangsatte eller planlagte aktiviteter vedrørende datamodellering 

Fremgangsmåde Beskrivelse af planlagt fremgangsmåde, herunder: 
- Hvem udfører opgaven 
- Hvilken metodik eller fremgangsmåde er valgt 
- Tidsplan: Hvornår påbegyndes arbejdet, og hvornår forventes 
datamodellen klar. 
- Vurdering af eventuelle udfordringer 

Understøttende 
aktiviteter 

På baggrund af ovenstående beskrives, hvilke understøttende aktiviteter (se 
kapitel 6) der skal igangsættes og hvornår. 

 
Planerne er udarbejdet i samarbejde med delprogrammer og projekter og tager udgangspunkt i de tids- 
og implementeringsplaner, som er udarbejdet på nuværende tidspunkt.
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GD1 Ejendomsdataprogrammet  
 
Omfattede begreber 

● Ejerskab: Tinglyst ejerskab og Aktuelt ejerskab 
● Jordstykke 
● Bestemt fast ejendom inkl. Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund og Ejerlejlighed 
● Teknisk anlæg 
● Bygning 
● Samlet enhed 

 
Omfattede projekter 

● GD1.a Matriklens udvidelse 
● GD1.b Udvidelse af BBR 
● GD1.c Ny ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen 

 
Udgangspunkt 
Der er i ejendomsdataprogrammet udarbejdet en samlet begrebsmodel for hele domænet, som giver et 
godt udgangspunkt for udarbejdelse af datamodeller til grunddatamodellen. 
 
Fremgangsmåde 
Udarbejdelsen af datamodeller forventes at tage udgangspunkt i begrebsmodellen, som skal detaljeres 
ud i entiteter med attributter og relationer. 
 
Datamodeller til grunddatamodellen skal udarbejdes i de enkelte projekter i delprogrammet. 
Udarbejdelse af datamodeller vil foregå i projektfasen “Løsningsarkitektur” i forbindelse med 
udarbejdelse af kravspecifikation. 
 
Matriklen 
Geodatastyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodel. Erfaringerne fra modellering af 
Administrative Inddelinger og Stednavne (se GD2) vil formentlig give væsentligt input til planlægning af 
fremgangsmåde. Tidsplan er endnu uafklaret. 
 
BBR 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvar for udarbejdelse af datamodel. Fremgangsmåde for 
udarbejdelse af datamodellen er endnu uafklaret, men det formodes, at der indhentes ekstern bistand 
til datamodellering i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation. Datamodel forventes udarbejdet 
inden for perioden maj - september 2013. 
 
Ejerskab 
Projektansvar - og dermed ansvar for datamodel - er i øjeblikket uafklaret. 
 
Understøttende aktiviteter 
Ved opstart af udarbejdelse af datamodel for BBR afholdes et introduktionsmøde med 
grunddatasekretariatet med introduktion til modelleringskoncept og -værktøj. Tidspunkt for 
introduktion skal aftales med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der kan med fordel afholdes 
fælles introduktionsmøde med projekt vedr. adresser i GD2.
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GD2 Adresseprogrammet 
 
Omfattede begreber 

● Adresse 
● Navngiven vej 
● Administrativ Inddeling 
● Stednavn 

 
Omfattede projekter 

● GD2.a Administrative Inddelinger 
● GD2.b Stednavne 
● GD2.c+d Adresseregister og tjenester 
● GD2.g Udenlandske adresser 

 
Udgangspunkt 
Der er i adresseprogrammet udarbejdet en samlet begrebsmodel for hele domænet, som giver et godt 
udgangspunkt for udarbejdelse af datamodeller til grunddatamodellen. 
 
Fremgangsmåde 
Udarbejdelsen af datamodeller forventes at tage udgangspunkt i begrebsmodellen, som skal detaljeres 
ud i entiteter med attributter og relationer. 
 
Datamodeller til grunddatamodellen skal udarbejdes i de enkelte projekter i delprogrammet. 
Udarbejdelse af datamodeller vil foregå i projektfasen “Løsningsarkitektur” i forbindelse med 
udarbejdelse af kravspecifikation. 
 
Administrative Inddelinger og Stednavne 
Geodatastyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodeller for Administrative inddelinger og 
Stednavne. Der er i Geodatastyrelsen udarbejdet en metodebeskrivelse for modellering af geodata, som 
er omfattet af både INSPIRE-direktivet og modelleringskonceptet for grunddata. Med udgangspunkt heri 
har Geodatastyrelsen igangsat udarbejdelse af datamodeller for administrative inddelinger og 
stednavne. Datamodellerne forventes udarbejdet i løbet af juni 2013. Udarbejdelsen af datamodellerne 
for Administrative inddelinger og Stednavne vil tjene som POC (proof of concept) for 
modelleringskonceptet. 
 
Adresser 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvar for udarbejdelse af datamodel for adresser. Hvem 
der i praksis skal udarbejde datamodellen er endnu uafklaret, men det formodes, at der indhentes 
ekstern bistand til datamodellering i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation. Datamodel 
forventes udarbejdet inden for perioden juni - oktober 2013. 
 
Udenlandske adresser 
Projekt GD2.g Udenlandske adresser omfatter en analyse af danske myndigheders brug af adresser i 
udlandet. Analysen skal bl.a. foreslå en fælles løsningsmodel med tilhørende implementeringsplan med 
henblik på udarbejdelse af business case og endelig beslutning om udenlandske adresser som 
grunddata. I forbindelse med beslutningen herom vil ansvaret for en fælles datamodel skulle placeres. 
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Understøttende aktiviteter 
Grunddatasekretariatet og Geodatastyrelsen har indledt et samarbejde omkring modellering af 
Administrative Inddelinger og Stednavne, der vil tjene som POC (proof of concept) for 
modelleringskonceptet. 
 
Ved opstart af udarbejdelse af datamodel for adresser afholdes et introduktionsmøde med 
grunddatasekretariatet med introduktion til modelleringskoncept og -værktøj. Tidspunkt for 
introduktion skal aftales med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der kan med fordel afholdes 
fælles introduktionsmøde med projekt vedr. BBR i GD1. 
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GD3 Vanddataprogrammet 
 
Omfattede begreber 

● Forvaltet lokalitet 
 
Omfattede projekter 

● GD3.a Grunddatasæt for vandløb 
● GD3.b Forslag til hydrologisk højdemodel 

 
Udgangspunkt 
GD3 omfatter et kvalitetsforbedringsprojekt for vandløb inkl. udarbejdelse af en ny datamodel. 
Projekterne i GD3 er endnu ikke så langt fremme, at der er konkrete planer for udarbejdelse af model til 
grunddatamodellen. 
 
Fremgangsmåde 
Geodatastyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodel for vanddata.  
 
Fremgangsmåde er endnu uafklaret, men det forventes, at GD3 følger den metodebeskrivelse som 
anvendes ved modellering af Administrative Inddelinger og Stednavne (se GD2). 
 
Understøttende aktiviteter 
Ingen på nuværende tidspunkt. 
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GD4 Geodataprogrammet 
 
Omfattede begreber 

● Forvaltet lokalitet 
 
Omfattede projekter 
Ingen. GD4 omfatter ikke kvalitetsforbedringsprojekter. 
 
Udgangspunkt 
GD4 omfatter bl.a. frikøbet af Geodatastyrelsens data, herunder FOT-data, topografiske kort, historiske 
kort, luftfotos, Danmarks Højdemodel mv.  I praksis vil det ikke være relevant at inkorporere alle disse 
data i grunddatamodellen, fx fordi data har et format, der gør dem uegnede hertil, eller fordi der er tale 
om afledte data eller kartografiske udtryk, som vil udgøre redundant information i datamodellen. Der er 
derfor behov for en afklaring af, hvilke geodata der skal indgå i grunddatamodellen. 
 
Fremgangsmåde 
Geodatastyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodel for vanddata.  
 
Fremgangsmåde er endnu uafklaret, men det forventes, at GD4 følger den metodebeskrivelse som 
anvendes ved modellering af Administrative Inddelinger og Stednavne (se GD2). 
 
Geodatastyrelsen har i første omgang iværksat udarbejdelse af datamodeller for Administrative 
inddelinger og Stednavne (se GD2). Med udgangspunkt i erfaringerne herfra udarbejdes datamodel for 
matriklen (se GD1) og vanddata (se GD3). På den baggrund vil Geodatastyrelsen vurdere behovet for 
inkorporering af øvrige geodata i grunddatamodellen. 
 
Understøttende aktiviteter 
Ingen på nuværende tidspunkt. 
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GD5 Analyse af personregistrering 
 
Omfattede begreber 

● Person 
 
Omfattede projekter 

● GD5.a Analyse af personregistrering 
 
Udgangspunkt 
Som led i analysen af personregistreringen, udarbejdes forslag til fremtidig datamodel for persondata. 
Forslaget udarbejdes med ekstern bistand fra Rambøll og Deloitte. 
 
Fremgangsmåde 
Afventer resultatet af analysen. 
 
Forslag til datamodel udarbejdes af Rambøll og Deloitte juni-august 2013. 
 
Understøttende aktiviteter 
Grunddatasekretariatet vil bistå Rambøll og Deloitte med ibrugtagning af modelleringskoncept og 
værktøj. 
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GD6 Erhvervsdataprogrammet 
 
Omfattede begreber 

● Virksomhed 
● Produktionsenhed 
● Rolle i virksomhed 

 
Omfattede projekter 
Ingen. Erhvervsstyrelsen har ansvar for udarbejdelse af datamodel. 
 
Udgangspunkt 
I forbindelse med et internt moderniseringsprojekt (som ikke er en del af grunddataprogrammet) er 
Erhvervsstyrelsen i gang med at konsolidere datamodellen for virksomhedsdata. I den forbindelse 
udarbejdes en datamodel, som stemmer overens med modelleringskonceptet for så vidt angår 
målgruppe og abstraktionsniveau. Den resulterende datamodel vurderes at være et godt grundlag for 
udarbejdelse af UML-klassediagrammer til grunddatamodellen. Erhvervsstyrelsen besidder 
kompetencerne til at udføre opgaven. Der ligger dog en udfordring i, at disse ressourcer er fuldt 
allokeret til det interne moderniseringsprojekt. 
 
Fremgangsmåde 
Arbejdet med grunddatamodellen forventes at tage udgangspunkt i en vurdering af hvor stor 
overensstemmelse, der er mellem Erhvervsstyrelsens datamodel og modelleringskonceptet. Herefter 
skal Erhvervsstyrelsens datamodel tilpasses i overensstemmelse med modelleringskonceptet med 
hensyn til fx navngivning, sprog og datatyper mv. 
 
Forudsat at Erhvervsstyrelsens datamodel udarbejdes i løbet af foråret og sommeren som forventet,  
vil der være god mulighed for, at den kan bringes i overensstemmelse med modelleringskonceptet i 
løbet af efteråret 2013. 
 
Understøttende aktiviteter 
Det vil være en fordel for det videre arbejde, hvis modelleringskonceptet allerede nu tænkes ind i 
Erhvervsstyrelsens datamodel-arbejde. 
 
Grunddatasekretariatet giver datamodellørerne i Erhvervsstyrelsen en introduktion til 
modelleringskoncept og værktøj. Tidspunkt for introduktion skal aftales med Erhvervsstyrelsen. 
 
Grunddatasekretariatet kan evt. bidrage til vurdering af overensstemmelse mellem Erhvervsstyrelsens 
datamodel og modelleringskonceptet. 
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GD7 Datafordeleren 
 
Grunddatamodellen skal være modellen for udstilling af grunddata fra Datafordeleren.  
 
Datafordeleren skal i en overgangsperiode også kunne håndtere andre datamodeller, indtil alle 
grunddata følger det fælles modelleringskoncept. 
 
Datafordeleren skal endvidere kunne udstille data, som ikke er grunddata, og som ikke vil indgå i 
grunddatamodellen. 
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Bilag 1: Oversigt over grunddataprogrammets delprogrammer og 
projekter 
 

Nummer  ID Navn  

N/A  GDP Grunddataprogrammet  

N/A  GD1 Ejendomsdataprogrammet  

1 GD1.a Matriklens udvidelse  

2 GD1.b Udvidelse af BBR  

3 GD1.c Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen  

N/A  GD2 Adresseprogrammet  

4 GD2.a Administrative Inddelinger  

5 GD2.b Stednavne 

6 GD2.c Adresseregister  

7 GD2.d Adressetjenester  

8 GD2.e Adresseregler 

9 GD2.f Supplerende adresser  

10 GD2.g Udenlandske adresser 

11 GD2.h CPR adressegrundlag 

12 GD2.i CVR adressegrundlag 

13 GD2.j SKAT adressegrundlag 

N/A  GD3  Vanddataprogrammet  

14 GD3.a  Grunddatasæt for vandforvaltning og klimatilpasning 

15 GD3.b  Forslag af hydrologisk højdemodel 

16 GD3.c  Vedligeholdelsesservice 

17 GD3.d  Justering af lovgivning  

N/A  GD4 Geodataprogrammet  

19 GD4.a Frie geografiske data 

20 GD4.b Ændret FOT-samarbejde  

21 GD4.c Indkøb af data til Danmarks Højdemodel  

22 GD5.a Analyse af personregistrering 

N/A  GD6  Erhvervsdataprogrammet  

23 GD6.a Frie virksomhedsdata 

24 GD6.b Registrering af virksomheder med under 50.000 i omsætning 

25 GD6.c 
Registrering af udenlandske virksomheder med pligter efter dansk 
lovgivning 

26 GD6.d Antal ansatte 

27 GD6.e Geografisk position til P-enheder 

28 GD6.f Strukturering af tegningsregler 

30 GD6.g Udfasning af SE-data 

31 GD6.h Udfasning af V-data 

32 GD6.i Regnskabsdata  

33 GD7 Tværgående produkter 

34 GD7.a Etablering af Datafordeler 

35 GD7.b Fælles vilkår 

36 GD7.c Fælles datamodel 
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Bilag 2: Oversigt over tværgående relationer 
 
Med tværgående relationer, menes relationer som involverer flere delprogrammer. De tværgående 
relationer skal have særlig bevågenhed fra projekt GD7.c. Ansvaret for modellering af relationen skal 
aftales og eventuelle udfordringer i forhold til timing skal håndteres. 
 
Oversigten er under udarbejdelse. Oversigten skal vedligeholdes løbende og udgøre et arbejdsredskab 
for projektgruppen, mens grunddatamodellen etableres. 
 

Relation Delprogrammer Ansvar Timing 

Person anvender Adresse (ophold 
på dansk adresse) 

5 - 2 2  

Virksomhed anvender Adresse 6 - 2 2  

Produktionsenhed anvender 
Adresse 

6 - 2 2  

Rolle i virksomhed kan udfyldes 
af Person 

6 - 5   

Person kan eje Bestemt fast 
ejendom (relationen er yderligere 
specificeret i delprogram 1) 

5 - 1 1  

Virksomhed kan eje Bestemt fast 
ejendom (relationen er yderligere 
specificeret i delprogram 1) 

6 - 1 1  

Bygning har Adresse i Danmark 
(via adgangspunkt) 

1 - 2 2  

Teknisk anlæg har Adresse i 
Danmark (via adgangspunkt) 

1 - 2 2  

Jordstykke har Adresse i 
Danmark (via adgangspunkt) 

1 - 2 2  

Bolig / erhvervsenhed (enhed / 
samlet enhed) har Adresse i 
Danmark 

1 - 2 1  

Vej har som vejnavn Navngiven 
vej 

2 - 4 4  

Adresse knyttet til Vej (via 2 - 4 2  
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adgangspunkt) 

FOT-objekt har Stednavn 
(gennem navngivet sted) 

2 - 4 2  

Vandløb har Stednavn 2 - 3 2  

Adresse er beliggende i anden 
Bygning 

2 - 1 2  

Myndighed har myndighed over 
Administrativ geografisk 
inddeling 

? - 2   

Myndighed ? Jordstykke ? - 1   

Ejendom ? Ejendomsvurdering 1 - ?   

* Vedligeholdes gennem geografisk placering. 
 
Hvis der i det ovenstående viser sig at være problemer med timing, skal der her gives et bud på løsning. 
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Bilag 3: Gap-analyse for generelle egenskaber 
 
Her følger en kort analyse af, i hvilket omfang de informationer, som er nødvendige for at kunne udstille 
generelle egenskaber, er til stede i de enkelte grunddataregistre. 
 
Regler for generelle egenskaber findes i modelleringskonceptets kapitel 5. Der er krav om udstilling af 
følgende generelle egenskaber: 

● Unik ID (UUID) 
● Dobbelthistorik inkl. aktøroplysninger 
● Status 

 
De følgende beskrivelser er udarbejdet ud fra oplysninger fra de registeransvarlige myndigheder. 
 

Register/datasæt Beskrivelse af gap ift. generelle egenskaber 

BBR Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt, hvor de generelle egenskaber 
indarbejdes. 

CPR CPR’s data er struktureret i datagrupper, hvor hver datagruppe generelt 
indeholder informationer, som i nogen grad svarer til de i 
modelleringskonceptet specificerede. Gennem årene er forsøgt arbejdet på en 
ensartet struktur af CPR-data, hvilket har givet indholdsmæssige udfordringer, 
idet data ikke har kunnet tilvejebringes bagudrettet. Der kan således ikke 
etableres dobbelthistorik for CPR-data på nuværende tidspunkt. For at tilpasse 
CPR’s nuværende data til modelleringskonceptet vil en omfattende mapning af 
CPR-data være nødvendig. 

CVR Informationerne er til stede i nogen grad. Erhvervsstyrelsen forventer at kunne 
mappe deres id’er til UUID’er. Dobbelthistorik findes på alle data. Status findes 
kun som implicit information, og det vil derfor kræve lidt tilpasning at udstille 
status som eksplicit information for virksomhedsdata. 

DAGI Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt. Der etableres en ny 
systemunderstøttelse, hvor generelle egenskaber indarbejdes i systemdesignet. 

Ejerfortegnelse Uafklaret 

Kortforsyningen Informationerne er til stede i ringe eller ingen grad. Kortforsyningen er ikke 
omfattet af et kvalitetsforbedringsprojekt. Der er ikke på nuværende tidspunkt 
planer om at indarbejde eller mappe til generelle egenskaber. 

Matriklen Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt, hvor de generelle egenskaber 
indarbejdes. 

Stednavne Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt. Der etableres en ny 
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systemunderstøttelse, hvor generelle egenskaber indarbejdes i systemdesignet. 

Tingbogen Uafklaret 

Vandløb Omfattes af et kvalitetsforbedringsprojekt, hvor de generelle egenskaber 
indarbejdes. 

 
 


