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Cover – Projektinitieringsdokument (PID) for det fælles testarbejde i GD1 – Ejendomsdataprogrammet og 
GD2 - Adresseprogrammet 
 
Baggrund og problem 
Ved starten af GD1 og GD2 var der ikke i tilstrækkeligt omfang tænkt på testaktiviteter på tværs af GD1 og 
GD2. GD1 og GD2 udgøres imidlertid af et meget komplekst net af projekter, hvor de indbyrdes afhængig-
heder er store. Selv små fejl i et enkelt system kan få store konsekvenser for øvrige systemer og dermed på 
idriftsættelsen af de to delprogrammer. Grundig test og tidlig kvalitetssikring af alle medvirkende systemer 
og de indbyrdes sammenhænge er af vital betydning for at sikre en succesfuld implementering af GD1 og 
GD2 og dermed for gevinstrealiseringen i praksis. 
 
Derfor er der på GD1 og GD2 styregruppernes initiativ iværksat en samlet tværgående koordinering af test 
af de fælles forretningsmæssige mål. Styregruppernes initiativ er støttet af Grunddatabestyrelsen, som har 
bevilget ressourcer til etablering af en testfunktion fælles for GD1 og GD2.  
 
Udkast til projektinitieringsdokumentet (PID) for det fælles testarbejde (dagsordenens bilag 6), indeholder 
bl.a. en beskrivelse af mål, succeskriterier og leverancer i det fælles tværgående testarbejde.  
 
Den videre proces 
Der udarbejdes testarbejdspakkebeskrivelser, som forlægges styregrupperne sammen med de øvrige 
GD1/GD2 arbejdspakker. Derefter vil der ske en sammenlægning af teststrategierne for de to delprogram-
mer til en samlet teststrategi samt blive udarbejdet en hovedplan for testaktiviteterne.  
 
Der er finansiering i GD1 og GD2 til at udarbejde en testplan og lede gennemførelse af kvalitetssikrings- og 
testaktiviteter, mens der mangler finansiering til udarbejdelse af testcases og deltagelse i test- og kvalitets-
sikringsaktiviteter mm. for både delprogrammerne og de underliggende projekter. Det er aftalt med grund-
datasekretariatet, at finansieringsbehovene skal lægges op i forbindelse med den kommende revision af 
delprogrammernes business cases. 
 
Indstilling 
Det indstilles,  
 

- at styregruppen godkender PID for det fælles testarbejde. 
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