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Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring 

Problem 
Styregruppen fik i maj 2015 forelagt hovedtestplanen for perioden frem til 
aflevering af DLS’er 2. oktober. Planen er nu opdateret med resten af perioden 
frem til programafslutning.  

Baggrund 
Hovedplanens formål er at beskrive de test og kvalitetssikringsaktiviteter, som 
ejendomsdataprogrammet og adresseprogrammet gennemfører. Hovedplanen skal 
anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til de tværgående test og 
kvalitetssikringsaktiviteter mellem GD1, GD2 og GD7. Planen beskriver 
rammerne, forudsætningerne og scope for den tværgående kvalitetssikring samt de 
overordnende milepæle, relateret til den tværgående kvalitetssikring.  

Hovedplanen er udarbejdet af adresse- og ejendomsdataprogrammernes 
sekretariat, med udgangspunkt i den fælles teststrategi og 
kvalitetssikringsaktiviteter aftalt i Projektforum. Derudover har der været afholdt 
workshops med andre fokusområder, som har givet input til udarbejdelsen og 
afgrænsningen af de enkelte test og kvalitetssikringsaktiviteter. 

Løsning 
Testplanen er opdateret med perioden fra oktober 2015 til marts 2017. Desuden 
er roller og ansvar præciseret, og der er tilføjet ressourceforbrug. Testplanen er 
rammen for de konkrete testdrejebøger med testcases, som projekterne har 
ansvaret for at udarbejde.  

GD1/GD2 programsekretariatet er ansvarlig for kvalitetssikring og 
integrationstest. Dette omfatter planlægning og ledelse af afviklingen af 
tværgående forretningstest samt bistand med skabeloner og andre fælles værktøjer.  

Registerprojekterne er ansvarlige for snitfladetest. Desuden skal registrene bidrage 
med testressourcer til integrationstest og anvendertest.  

De primære anvendere (GD1: KL/Kombit og Skat (vurdering); GD2: CPR, CVR, 
Skat og DST) er ansvarlige for planlægning og gennemførelse af anvendertest. 
GD1/GD2 programsekretariatet koordinerer anvendertest. 

Der åbnes op for test for øvrige anvendere efter at registrene og ”ESR i 
paralleldrift” er idriftsat (medio 2017). 
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Det ressourcebehov til snitfladetest, integrationstest og anvendertest er 
indarbejdet i den reviderede business case. Der er ikke allokeret ressourcer til at 
bistå øvrige anvendere med test. 

Det indstilles at styregruppen godkender hovedtestplanen, der således bliver til 
version 1.0.  

Procedure  
Planen er behandlet i Testforum på møde primo oktober og i Projektforum den 
20. oktober.  

Kommunikation 
Efter godkendelse i styregruppen offentliggøres bilaget på hjemmesiden for 
delprogrammerne GD1, GD2 og GD7 http://grunddata-ejendom-adresse.dk/ 

 


