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Arkitekturarbejde i 
Grunddataprogrammet 



∗ Kort om grunddataprogrammet 
∗ Formål, ansvarsfordeling og organisering 

 

∗ Arkitekturen i Grunddata 
∗ Grunddatamodellen 
∗ Datafordeleren som hub 
∗ Governance og vedligeholdelse 
 

∗ Læring fra programmet 
∗ Hvad er gået anderledes end forventet 

 

Agenda 



Arkitektur i grunddataprogrammet 



∗ Logisk datamodel  
∗ Omdrejningspunkt 
 

∗ Datafordeleren  
∗ Teknisk hub og udstillingsplatform 
 

∗ Detaljeret arkitektur domæneniveau 
∗ Fast ejendom 
∗ Adresser 

 
∗ Fælles sikkerhedsmodel 

Artefakter på programniveau 



Kort om grunddataprogrammet 

 



 

Grunddatamodellen 



∗ Hver dataleverandør er ansvarlig for 
sin egen del 
∗ Genbrug på tværs 
 

∗ Fælles regler og tværgående høring 
∗ 13 indholdsregler og formkrav 
∗ Ændringsstyring i arkitekturforum 

 
∗ Publiceret på www.data.gov.dk 

Grunddatamodellen (2) 



∗ Dataleverandørernes delte distributionskanal 
∗ Registermyndigheder beholder ansvar 

 
∗ Forskellige tjenester på samme data 
∗ REST, filudtræk, hændelser, OGC 
∗ Forskellige formater – XML og JSON 

 
∗ Mulighed for tværgående tjenester 
∗ Tjenester kan trække på data fra flere registre 
∗ Kræver dyb forståelse af hinandens forretningslogik 

Tjenester på Datafordeleren 



∗ Regler for tjenester 
∗ Ingen fælles regler fra start 
∗ Behov for ensretning af tjenester og 

hændelsesbeskeder 
∗ Retningslinjer for REST 

 
∗ Styring af ændringer 
∗ Anvendere har behov for garantier 
∗ Verden kan ændre sig hurtigt 

 

Tjenester på Datafordeleren (2) 



∗ Specifikation og udvikling 
∗ delprogrammer og projekter 
∗ arkitekturforum og bestyrelse 
 

∗ Drift i ny organisation 
∗ CAB 
∗ arkitekturforum, bestyrelse 

 
∗ Fælles regler for 
∗ Modellering 
∗ Tjenester 
∗ Versionering og ændringsstyring 

Governance 



∗ Frikøb er gennemført  
∗ hovedsageligt i 2013, CPR i 2018 
 

∗ Dataforbedringer er gennemført 
∗ De sidste forbedringstiltag er afsluttet i 2018 

 
∗ Systemer er udviklet og idriftsat 

∗ DAGI, Stednavne, DAR, GeoDanmark , Matriklens Udvidelse (delvist) 
∗ Stednavne, DAGI, VUR, skærmkort, GeoDanmark, DAR, CPR, CVR og dele 

af Matriklen er tilgængelige på Datafordeleren 
 

∗ Og så mangler vi lige… 
∗ Resten af ejendomsdata og mange flere kortdata i Q2 2019 

Bliver det snart til noget? 



∗ Datafordeleren videreudvikles løbende 
∗ Input fra både registre  og dataanvendere 

 
∗ Driftsorganisation er under etablering 
∗ Change management og tværgående koordinering 

 
∗ Fremtidige grunddata 
∗ Nye datasæt og forbedringer til de eksisterende 

Var det virkelig det hele? 



Humlebier kan flyve! 
 

 
 

Læring fra programmet 



∗ Behov for mere styring 
∗ Regler på logisk niveau er ikke nok 
∗ Behov for ensartning af tjenester mv. 

 

∗ Uens forretningsbehov og processer 
∗ Svært at argumentere for harmonisering på 

forretningsniveau 

 

Læring (2) 



∗ Udfordringer i data 
∗ Redundante data 
∗ Varierende bitemporalitet 

 
∗ Vigtigt at konkretisere scope og kontekst 
∗ Hvad vi ikke retter 

Læring (3) 



∗ Centraliseringsgrad 
∗ Funktionalitet på Datafordeleren kontra i registre 

 

∗ Dynamisk kontekst 
∗ Geodatabanken 
∗ MBBL blev nedlagt 
∗ Geodatastyrelsen er flyttet til Aalborg 

Læring (4) 



Mere info på: 
∗ www.grunddata.dk  
∗ www.datafordeler.dk 
∗ www.data.gov.dk 

 
 

Adam Arndt 
arndt@digst.dk 
mobil 20920894 

Spørgsmål 

http://www.grunddata.dk/
http://www.datafordeler.dk/
http://www.data.gov.dk/
mailto:Arndt@digst.dk
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