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Plan for tværgående test i efteråret 2016 (B) 

Problem 

Der skal tages stilling til en fælles plan for gennemførsel af test i efteråret 2016. 

Baggrund 

Snitfladetesten er kommet meget langsommere i gang end forudsat. Foreløbigt har 

testperioden primært været anvendt på at reducere mængden af ikke opfyldte for-

udsætninger. Det har betydet, at der reelt kun er snitfladetestet i begrænset om-

fang, jf. statussagen. 

På den baggrund er der behov for en ny testplan der: 

1) Forholder sig til færdiggørelse af snitfladetesten (ny opgave grundet for-

sinkelser).  

2) Detailplanlægger integrationstesten.   

3) Forholder sig overordnet til anvendertesten. 

Styregrupperne for GD1 og GD2 er på et ekstraordinært styregruppemøde den 

14. juni blevet præsenteret for en skitse for fremadrettede tværgående test. Skitsen 

er præsenteret for grunddatabestyrelsen den 23. juni. 

På den baggrund har testprojektet udarbejdet en testplan for færdiggørelse af snit-

fladetesten og gennemførsel af integrationstesten. Testplanen er udarbejdet på 

baggrund af den aktuelle status i de enkelte registre og deres egne forventninger 

til, hvad der kan være gennemført per 1. august. Forudsætningerne til de enkelte 

registres status per 1. august fremgår af tabel 1. 

Tabel 1: Forudsætninger på GD1/GD2 registrenes status den 1. august   

  
Testcases 
etableret 

Etableret 
tilslutning til  
NemLogin-STS 

Gennemført 
DLS format test 
 til andre registre 

Gennemført 
test af egne 
services 

Snitfladetest 
gennemført 

Matriklens udvidelse X X       

Ejendomsbeliggenhed  X X       

Ejerfortegnelsen X X X X   

BBR X  X     X 

DAR X  X     X 

DAGI    X X X   

GeoDanmark X     X   

CPR X  X       

CVR X X    X   
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Derudover skal en række tværgående forudsætninger være på plads. Datafordele-

ren skal have implementeret NemLogin STS til 1. august og registrene skal med 

samme frist have gennemført de nødvendige funktionelle og administrative forbe-

redelser til autorisation via NemLogin. Dermed kan også de testcykler, der forud-

sætter sikkerhed, testes umiddelbart efter 1. august. Datafordeleren skal derudover 

på dataindlæsningsdelen fjerne forudsætningen om, at registrene anvender data-

fordelerens egen STS. 

Den foreslåede tidsplan er overordnet skitseret i figur 1. 

Figur 1: Hovedplan for gennemførelse af snitfladetest, integrationstest og anvendertest 

 

 

I den foreslåede testplan for både snitflade- og integrationstest er indlagt tid til 

gentest efter evt. fejlrettelser.  

Den foreslåede plane betyder, at der er et tidsmæssigt overlap mellem dele af snit-

fladetesten og dele af integrationstesten. Derved opnås et sammenhængende for-

løb mellem snitfladetest og den efterfølgende integrationstest, fx integrationstest 

af ejerskifter påbegyndes umiddelbart efter at test af Ejerfortegnelsens snitflader 

er afsluttet.  I den sidste del af snitfladetesten er det primært Matrik-

len/Ejendomsbeliggenhedsregisteret der tester, dog vil DAR og BBR have behov 

for at teste hændelser op mod Matriklen, der først vil være klar med hændelser fra 

medio september. DAGI vil desuden have behov for at teste multigeometri.   

På den baggrund vurderes, at dele af integrationstesten med fordel kan påbegyn-

des parallelt med afslutningen af snitfladetesten. Det betyder, at der opnås erfarin-

ger med integrationstesten parallelt med afslutningen af snitfladetesten. På den 
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måde vil der være bedre muligheder for at afhjælpe eventuelle startvanskeligheder 

inden integrationstesten for alvor igangsættes medio oktober.  

 

Anvendertest  

Tidsplanen for anvendertesten er ikke endelig, men er tentativt placeret i perioden 

fra medio oktober til ultimo. Planen viser hvornår anvendertest kan igangsættes, 

mens tidspunktet for afslutning af anvendertest står åben. De hidtidige erfaringer 

med test og testforberedende arbejder har vist, at test der involverer mange aktø-

rer er mere kompleks og ressourcekrævende end oprindelig antaget. Hertil kom-

mer at statistiske grundlag for vurdering fejlstatus på services og hændelser er util-

strækkeligt til at kunne kvalificere tidsestimaterne. Det statistiske grundlag for 

vurdering af tidsforbrug på test og den aktuelle fejlstatus på services og tjenester 

er pt. utilstrækkeligt til at kvalificere afslutningstidspunktet for anvendertesten 

yderligere. Derfor forslås det at beslutningen om den endelige tidsplan for anven-

dertest udsættes til september, hvor testerfaringerne vil kunne bidrage til at kvali-

ficere planen. I samarbejde med de primære anvendere vil der ske en detailplan-

lægning af Anvendetestens indhold og tidsplan. 

 

Anvendertesten vil skulle ses i sammenhæng med implementeringstesten. 

 

Risiko-billedet  

Testplanen er stram og det samlede risikobillede er øget ift. den oprindelige tid-

plan de væsentligste risici vurderes at være:  

 Afslutning af Matriklens udvidelses snitfladetest: Matriklens udvidelse er forsin-

ket, hvilket betyder at der skal snitfladtestes frem til 15. oktober. Det be-

tyder, at store dele af integrationstesten først kan gennemføres herefter. 

Yderligere forsinkelsen vil således skubbe væsentlige dele af integrations-

testen. 

 

 Forsinkelse i centrale infrastrukturelementer hos Geodatabanken: Forsinkelser i 
centrale infrastrukturelementer hos Geodatabanken. Både ”Transport-
bånd” og ”Hændelsesgenerator” hos Geodatabanken har været væsentlig 
forsinket, og for nogle registre er leverancen p.t. sat til september, hvilket 
er indarbejdet i denne testplan. En yderligere forsinkelse vil være kritisk 
for den samlede testplan. Der arbejdes på en fremrykning af leverancerne. 

 

 Lange svartider og blokkerede fejl: I nogle test opleves lange svartider og blok-

kerende fejl. Årsagen hertil ligger både hos Datafordeleren og hos regi-

sterprojekterne. Konsekvensen har været, at registerprojekterne skal an-

vende flere ressourcer og kalendertid på testopgaverne end forudsat. Hvis 

svartider mv. ikke forbedres væsentligt fremadrettet, vil testen blive yderli-

gere forsinket. Det bemærkes, at Datafordeleren ikke er underlagt perfor-
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mancekrav i testfasen. Der arbejdes dog på at løse problemerne med både 

svartider og blokkerende fejl. 

 

 Anvendertest parallelt med integrationstest: Integrationstesten kan identificere 

fejl/huller i tjenester, som skal ændres. Dette forstærker risikoen for tilba-

geløb i anvenderens test. Omvendt har anvenderne et ønske om at kom-

me tidligt ind i testprocessen. 

Løsning 

Det indstilles, at: 

- Styregruppemedlemmerne bekræfter, at forudsætningerne for planen er 
opfyldt, jf. tabel 1.  

- Styregruppen tiltræder, at snitfladetest genoptages efter sommerferien, jf. 
figur 1 og bilag 1. 

- Styregruppen tiltræder, at der planlægges med igangsættelse af dele af inte-
grationstesten første september, jf. figur 1 og bilag 1. 

- Styregruppen orienteres om fremdrift på test på styregruppemødet i au-
gust 2016 

- Styregruppen tiltræder, at er træffes beslutning om den endelige tidsplan 
for anvendertest inden udgangen af september 2016.  

Procedure 

Både styregrupperne for GD1 og GD2 og Grunddatabestyrelsen vil løbende få 

forelagt status på test frem til registrenes idriftsættelse. 

Kommunikation 

SDFE varetager kommunikationen omkring test. Både styregrupperne for GD1 

og GD2 og Grunddatabestyrelsen vil løbende få forelagt status i løbet af efteråret. 


