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1. Indledning 

1.1 Baggrund 
Grunddataprogrammet påbegyndte maj 2016 en snitfladetest, som desværre ikke har haft den 
ønskede fremdrift, hvorfor den ikke når at være afsluttet inden sommerferien, som det ellers 
var planlagt. Der er derfor behov for at færdiggøre snitfladetesten efter sommer som forbere-
delse til hhv. integrationstest og anvendertest. Samlet set har disse test til formål at sikre en 
efterfølgende succesfuld implementering af GD1 og GD2 grunddataregistre primo 2017.  

Dokumentet her beskriver en plan for gennemførelsen af snitflade-, integrations- og anvender-
test. Den primære målgruppe er projektledere, testansvarlige og styregruppemedlemmer i 
GD1, GD2 og GD7. Dokumentet er derfor holdt på et forretningsmæssigt og projektledermæs-
sigt niveau.  

Dokumentet er understøttet af et bilag: ”Testplan – Snitflade-, integrations- og anvendertest - 
Bilag A Testafhængigheder”. Heri beskrives de strukturelle sammenhænge og forudsætninger 
for at kunne gennemføre Integrationstesten af de forskellige tværgående forretningsprocesser. 

De mere konkrete tekniske elementer i planlægning og gennemførelse af snitfladetesten er 
beskrevet i en tværgående overordnet testdrejebog målrettet testmanagere, testere og leve-
randører, som skal deltage i testen. 

1.2 Afgrænsning 
Følgende elementer er uden for scope af denne testplan: 

 Forbedring af datakvalitet. 
Dette håndteres i stedet af datavask projekter i hhv. GD1 og GD2. 

 Projekters egne interne test.  
Testaktiviteter i de enkelte projekter ift. klienter, funktionalitet, konverteringer etc. er 
ikke en del af planen her – også selvom en del af disse forløber parallelt med denne 
testplans aktiviteter.  

 Test i relation til Danske Stednavne.  
Danske Stednavne har i forhold til GD1/GD2 scope ingen integrationer med de øvrige 
registre – hverken direkte eller via Datafordeleren.  
Test i relation til Danske Stednavne er som følge heraf uden for scope af denne plan. 

 Test af implementeringsforløb.  
Der skal udarbejdes en detaljeret plan for selve implementeringen med angivelse af 
hvilke data der skal migreres fra hvilke registre i hvilken rækkefølge, hvornår dette skal 
ske, nødvendige kontroller og brugeraktiviteter undervejs etc. 
Test af denne implementering (”prøveimplementering”) er ikke en del af planen her, 
men udarbejdes i stedet ifb. implementeringsplanen. 

 Detailplanlægning af anvendertesten.  
Anvendertesten medtages i planen med en tidsmæssig indplacering af de 4 hovedspor 
i denne, men detailplanlægningen er uden for scope.  
Denne planlægning overlades til de ansvarlige ift. de forskellige anvendersystemer. 
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 Sikring af den nødvendige økonomi og de nødvendige ressourcer.  
Planen forudsætter, at den tilhørende økonomi er sikret hhv. at de enkelte myndighe-
der, registerprojekter mv. har de nødvendige ressourcer til at indgå i de forskellige ak-
tiviteter. Det forudsættes dette sikres gennem andre kanaler.  

1.3 Forudsætninger 
Testplanen beskriver aktiviteter startende 1. august og frem til snitfladetest, integrationstest 
og anvendertest er gennemført. Inden da skal der være gennemført en række test af snitfla-
der, ligesom en række tekniske forudsætninger forudsættes på plads pr. 1. august. 
Overordnet set vil de fælles testaktiviteter enten være en forudsætning for planen eller aktivi-
teter som en del af planen. 

Det forventes, at nedenstående aktiviteter er gennemført inden 1. august: 

GD1 – Matriklens udvidelse: 

 Test cases til test af connectivity, egne services, replikering og egne hændelser samt til 
DLS-format test af snitflader til andre registre.  
Test cases til test af snitflader til andre registre leveres først til august.  
Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø 

GD1 - Ejendomsbeliggenhed: 

 Test cases til test af connectivity, egne services, replikering og egne hændelser samt til 
DLS-format test af snitflader til andre registre. 
Test cases til test af snitflader til andre registre leveres først til august.  
Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø 

GD1 - Ejerfortegnelsen: 

 Alle test cases til snitfladetest 

 Test af egne services 

 DLS-format test af snitflader til andre registre  
Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø 

GD1 - BBR: 

 Alle test cases til snitfladetest 

 Snitfladetest forventes gennemført, bortset fra test af replikering og egne hændelser.  
Testen gennemføres delvist baseret på testmoduler, hvorfor der udestår en test af 
snitflader i forhold til den færdige applikation samt test af de snitflader som andre re-
gistre først færdiggør efter sommer (til Matriklen). 

 Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø 

GD2 – DAR: 

 Alle test cases til snitfladetest 

 Snitfladetest forventes gennemført, bortset fra test af replikering og egne hændelser.  
Testen gennemføres delvist baseret på testmoduler, hvorfor der udestår en test af 
snitflader i forhold til den færdige applikation samt test af de snitflader som andre re-
gistre først færdiggør efter sommer (Matriklen). 

 Derudover udestå test af snitflade baseret på multigeometri (til DAGI) 

 Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø 
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GD2 - DAGI: 

 Test af egne services 

 DLS-format test af snitflader til andre registre 

 Tilslutning til NemLogin STS Produktionsmiljø 

GeoDanmark: 

 Test af egne services 

 Test cases til replikering og egne hændelser 

CPR: 

 Test cases til test af egne services og hændelser (til DL4) 

CVR: 

 Test af egne services (til DL4) 

 Test cases til egne hændelser (til DL4) 

GD7 - Datafordeler: 

 Etableret adgang med en NemLogin STS token til tjenester 

 Upload af data baseret på en certifikat løsning 

 Nye/reviderede servicemetoder fra Matriklen, Ejendomsbeliggenhed, DAR og CVR kon-
figureret på Datafordeleren 

DAT – Geodatabanken mv.: 
”Transportbånd” og ”Hændelsesgenerator” hos Geodatabanken er nogle væsentlige infra-
struktur elementer i forhold til registerprojekterne hos SDFE/GST. Da disse ikke er blevet klar-
gjort, som oprindelig aftalt, er der mellem registerprojekter og DAT truffet nedenstående afta-
ler i forhold til disse leverancer. Disse aftaler og deadlines er indarbejdet i planen. 
 

Registerprojekt Replikering til DAF 
etableret 

Hændelser konfigu-
reret og klar til test 

Hændelser testet 
og godkendt 

Matriklen 8. august 1. september 15. september 

Ejendomsbeliggenhed 22. august 1. september 15. september 

Ejerfortegnelsen 1. juli 9. juli 15. august 

DAGI 22. august 1. september 15. september 

 
 

1.4 Væsentlige risici ift. den fælles test 
De største risici i relation til gennemførelse af en succesfuld fælles test er identificeret som 
nedenstående risici: 

 Manglende kvalitet i de leverede tjenester fra Datafordeleren.  
De hidtidige leverancer her i maj/juni har i mange tilfælde enten været forsinket eller 
været leveret med ofte blokerende fejl. Årsagen hertil ligger formentlig både hos Da-
tafordeleren og hos Registerprojekterne, men konsekvensen har været, at register-
projekterne har brugt unødigt mange ressourcer og kalendertid som følge af den 
manglende kvalitet. 
Hvis ikke kvaliteten løftes væsentligt fremadrettet, vil testen blive yderligere forsinket. 
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 Forsinkelser i centrale infrastrukturelementer hos Geodatabanken.  
Både ”Transportbånd” og ”Hændelsesgenerator” hos Geodatabanken har været væ-
sentlig forsinket, og for nogle registre er leverancen p.t. sat helt frem til september, 
hvilket (med de konsekvenser dette har) er indarbejdet i denne testplan.  
En yderligere forsinkelse vil være dybt kritisk for den samlede testplan. 

 Hændelser fungerer ikke som ventet indholdsmæssigt eller i granularitet.  
Det samlede koncept omkring hændelser er ikke afprøvet endnu i sin helhed.  
Der indgår mange delelementer i dette flow: registrets opdatering og samling heraf i 
”pakker”, ”Hændelsesgenerator” for SDFE, generering på Datafordeler samt mulighed 
for opsætning af abonnement.  
Konsekvensen kan blive, at enten skal dele af elementerne i hændelsesgenereringen 
redesignes eller også skal registrenes anvendelse af hændelser baseret på målarkitek-
turernes forventninger redesignes – begge med alvorlig tidsmæssige konsekvenser. 

 Nye/justerede tjenester i relation til Matriklen, Ejendomsbeliggenhed, DAR og CVR er 
ikke specificeret og konfigureret til 1. august.  
Konsekvensen vil være, at en hel del snitfladetest vil blive forsinket og dermed vil den 
efterfølgende integrationstest, som er afhængig af disse snitflader, blive forsinket til-
svarende. 

 Det sammenhængende flow fungerer ikke som forventet.  
Der kan her være tale om funktionelle misforståelser mellem registrene, eller der kan 
være tale om tidsmæssige forsinkelser der gør, at antagelser om ”nær realtid” opda-
tering på Datafordeleren ikke sker rettidigt ift. de enkelte arbejdsgange.  
Konsekvensen kan blive et redesign af arbejdsgange, integrationer mv., hvilket vil 
kunne få alvorlige tidsmæssige konsekvenser.  

 Anvendertesten viser nogle mangler, som forhindrer en idriftsættelse.  
Der kan fx være at tilbagekonvertering til ESR ikke er tilfredsstillende eller at CPR ikke 
kan basere adresser på DAGI/DAR registreringer.  
Hvis sådanne potentielle fejl opdages sent i testen, vil det kræve ændringer og gentest 
med dertil hørende alvorlige tidsmæssige konsekvenser. 

 Test af idriftsættelser af registre og ESR gennemføres parallelt med afvikling af anven-
dertest, hvilket giver nogle udfordringer/risici:  
 Det er de samme personaleressourcer, der anvendes i begge typer test, hvilket 

øger risikoen for flaskehalsproblemer. 
 P.t. er der kun ét fælles miljø til den tværgående test – uanset om dette miljø an-

vendes til snitfladetest, integrationstest, anvendertest eller test af idriftsættelse.  
Da test af idriftsættelse vil kræve load/reload af en række registre i den givne se-
kvens, vil dette være svært at udføre i samme miljø, som fx anvendertesten fore-
går i, med anvendelse af fælles testdata 

1.5 Succeskriterier 
Det overordnede mål med testen er at kvalitetssikre at den samlede leverance fra registerpro-
jekterne under GD1 og GD2 lever op til delprogrammernes forretningsmæssige målsætninger 
om effektiv registrering og effektivt genbrug af henholdsvis ejendomsdata og adresser. Testen 
har således et primært fokus på de tværgående sammenhænge mellem registrene. 
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Nedenfor er opstillet en række væsentlige succeskriterier i forhold til den fælles test. Opfyldel-
se af disse succeskriterier er grundlaget for beslutningen om idriftsættelse af GD1 og GD2 
grunddataregistrene med udstilling af grunddata via services og hændelser på Datafordeleren. 

Ud for hvert succeskriterie er angivet, hvilken fase der er med til at verificere opfyldelsen af 
det pågældende succeskriterie:  
P= Projekttest, S= Snitfladetest, I= Integrationstest og A= Anvendertest. 

Succeskriterie Beskrivelse Fase 

Beslutningsgrundlag i for-
hold til implementering af 
Ejendomsdataprogrammet 
og Adresseprogrammet. 

Testen skal etablere et veldokumenteret beslutnings-
grundlag i relation til at styregrupper kan træffe en 
beslutning om at igangsætte en implementering af 
Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet 
med dertil hørende registerløsninger. 

I, A 

Velfungerende tværgående 
forretningsprocesser. 

De tværgående processer skal som forretningsmæssi-
ge end-to-end scenarier fungere som forventet - defi-
neret i de to delprogrammers målarkitekturer. 

Testen skal afvikles ud fra forretningsmæssige end-to-
end testcases baseret på de 14 definerede sekvensdi-
agrammer med tilhørende testdatavarianter, som til 
sammen anvender en række klienter, services og 
hændelser i GD1 og GD2. 

P, I 

Velfungerende konverte-
ring af ESR data. 

Testen skal verificere, at ESR data på betryggende vis 
kan konverteres til Matriklen og Ejerfortegnelsen. 

P 

Velfungerende tilbagekon-
vertering af ejendomsdata 
til ESR. 

Testen skal verificere, at ejendomsdata vedligeholdt i 
Matriklen og Ejerfortegnelsen på betryggende vis kan 
tilbagekonverteres til ESR. 

P, A 

Udstilling af ejendomsdata 
til brug for ejendomsvurde-
ring og opkrævning.  

Testen skal gennem anvendertesten verificere, at 
ejendomsvurdering og ejendomsskatteopkrævning 
kan fungere på baggrund af de udstillede grunddata – 
uden behov for at skulle hente ejendomsdata fra ESR. 

A 

Matriklen skal med stor 
sikkerhed være i stand til at 
registrere fast ejendom. 

Matriklen skal med stor sikkerhed være i stand til at 
registrere, vedligeholde og udstille oplysninger om 
ejendomstyperne: SFE, Ejerlejlighed og BPFG og alle 
varianter heraf.  

Testen skal verificere, at den udvidede Matrikel kan 
erstatte ESR’s matrikeldel ift. kommunernes 
og Ejendomsvurderingens behov. 

P. I, 
A 

Ejerfortegnelsen skal være 
i stand til at vedligeholde 
ejere og administratorer af 
Matriklens ejendomme. 

Ejerfortegnelsen skal på grundlag af oplysninger fra 
Matriklen, Tingbogen og manuelle dataindberetninger 
være i stand til at oprette, vedligeholde og udstille 
oplysninger om ejere og administratorer af Matriklens 
ejendomme. Der skal være sikkerhed for at Matriklens 
ejendomme tildeles korrekte ejerskaber.  

Testen skal verificere, at Ejerfortegnelsen kan erstatte 
ESR’s ejer registrering ift. kommunernes og Ejen-
domsvurderingens behov. 

P, I, 
A 
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Succeskriterie Beskrivelse Fase 

Bygninger og boliger i BBR 
knyttet til det fælles ejen-
domsbegreb. 

Bygninger, enheder og tekniske anlæg i BBR skal have 
korrekte referencer til Matriklens ejendomme.  

Der skal være sikkerhed for at samspillet mellem BBR 
og Matriklen vedr. registrering og vedligeholdes af 
ejerlejligheder og BPFG fungerer korrekt. 

P, I, 
A 

Personregistrering i CPR 
kan baseres på Adressere-
gistrets registreringer. 

Testen skal verificere, at registrering af dansk ophold 
kan foretages i CPR, baseret på adresser oprettet og 
vedligeholdt i Adresseregisteret. 

Testen skal specielt være med til at sikre, at den særli-
ge integration der etableres mellem CPR og Adresse-
registeret fungerer efter hensigten 

I, A 

Udskrivning af valgkort kan 
baseres på DAGI’s geogra-
fiske inddeling i valgdistrik-
ter. 

Testen skal verificere, at borgeres tilhørsforhold til 
valgdistrikt beregnes spatialt ud fra borgerens danske 
opholdsadresse registreret i CPR og valgdistrikter som 
administrative geografiske inddelinger vedligeholdt i 
DAGI. 

I, A 

Virksomhedsregistrering i 
CVR, SKAT og hos Dan-
marks Statistik kan baseres 
på Adresseregistrets regi-
streringer. 

Testen skal gennem anvendertesten verificere, at 
registrering af virksomheder i CVR og dertil knyttede 
registreringer hos SKAT og Danmarks Statistik kan 
foretages i CVR baseret på adresser oprettet og vedli-
geholdt i Adresseregisteret gennem de dertil hørende 
Datafordeler tjenester. 

A 

Tidlig registrering til stede 
for anvenderne. 

Arkitekturen foreskriver tidlig registrering i de forskel-
lige registre i form af ejendomme under udstykning, 
bygninger/boliger under tilblivelse, tidlige adresser 
etc. Testen skal verificere, at disse data udstilles til 
brug for anvenderne. 

S, I 

Dataopdateringer rettidigt 
til stede for anvenderne. 

Testen skal med fokus på de tværgående sammen-
hænge og afhængigheder verificere, at registreringer i 
et register via Datafordeleren rettidigt stilles til rådig-
hed for anvenderne, således smidige forretningspro-
cesser baseret herpå opnås. 

I 

Hændelser om ændringer i 
registerdata skal kommu-
nikeres til andre registre.  

Med implementeringen af Ejendomsdataprogrammet 
og Adresseprogrammet etableres en arkitektur base-
ret på samarbejdende grunddataregistre, hvor opda-
teringer i ét register kommunikeres til andre registre. 

Testen skal verificere, at denne kommunikation finder 
sted på betryggende vis, dels i form af at korrekte 
hændelser dannes og udsendes fra Datafordeleren, 
dels i form af at registrene kan modtage og behandle 
disse korrekt. 

S, I 



Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Testplan for snitflade-, integrations- og anvendertest 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 

 - 9 af 34 - 

 
 

 

Succeskriterie Beskrivelse Fase 

Snitflader mellem registre 
og mellem registre og Da-
tafordeler er testet 

Dette omfatter test og dokumentation for den gen-
nemførte test i forhold til følgende snitflader: 

 Ajourføringsservices som registret anvender hos 
andre grunddataregistre 

 Ajourføringsservices som andre grunddataregistre 
anvender i registret 

 Services som registret anvender fra Datafordele-
ren 

 Hændelsesbeskeder som registret anvender fra 
Datafordeleren – inkl. registrenes egne opsætnin-
ger af abonnement/filtrering af hændelsesbeske-
der fra Datafordeleren 

S 

Den enkelte snitflade fun-
gerer forretningsmæssigt  

Det skal være kvalitetssikret, at de enkelte snitflader 
fungerer og virker som forventet forretningsmæssigt. 
Snitflader skal være testet med tilstrækkelig succes i 
forhold til anvendelse i integrationstest og anvender-
test. 

S 

Den enkelte snitflade fun-
gerer teknisk korrekt 

Det skal være kvalitetssikret, at de enkelte snitflader 
teknisk fungerer som aftalt og forventet. Snitflader 
skal være testet med tilstrækkelig succes i forhold til 
teknisk integration inden anvendelse i integrationstest 
og anvendertest. 

S 

Den enkelte snitflade er i 
overensstemmelse med 
den forretningsmæssige 
beskrivelse 

Services og hændelser skal fungere som beskrevet i de 
forretningsmæssige beskrivelser, således at services 
og hændelser funktionelt er klar i relation til forvent-
ningerne hertil i integrationstest og anvendertest. 

Er der udeståender i relation til de forretningsmæssige 
beskrivelser skal disse være identificeret og dokumen-
teret. 

S 

Udstillingsservices og hæn-
delser klar til kommunika-
tion med ekstern tredje-
part 

Datafordelerens udstillingsservices og hændelser skal 
være testet og dokumentation verificeret, således at 
der er et kendt konkret grundlag til at kunne påbe-
gynde en formidling af snitfladerne til ekstern tredje-
part på. 

S, A 

Dækningsgrad og kvalitet 
af de enkelte test 

Dækningsgraden skal være 100% og der må ingen fejl 
være i kategori A og B.  
(kategorier er beskrevet i den overordnede fælles 
testdrejebog) 

S, I 
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2. Plan for gennemførelse af testen 

2.1 Hovedplan for test og implementering i GD1/GD2 
Hovedtidsplanen i forhold til de forskellige testfaser samt implementeringer ift. hhv. GD1 og 
GD2 fremgår af figuren nedenfor. 

 

Figur 1 Hovedplan for test og implementering af GD1 og GD2. 

I 2016 gennemføres forskellige testfaser i den fælles test med delvist overlap mellem disse.  
Det drejer sig om følgende: 

 Snitfladetest mellem registre hhv. registre og Datafordeler 

 Integrationstest – test af tværgående forretningsprocesser 

 Anvendertest ift. de primære anvendere af GD1 og GD2 grunddata 

 Test af implementering – ”Prøveimplementering” 

De tre første faser er beskrevet efterfølgende i denne plan, mens ”Test af implementering” 
detaljeres i en selvstændig plan. 

Når den fælles test er gennemført implementeres de forskellige registre i GD1 og GD2 som 
grunddataregistre. Konkretiseringen heraf er beskrevet i de respektive implementeringsplaner. 

2.2 Tidsplan ift. den fælles test 
Testen gennemføres i tre hovedfaser – med et mindre overlap: 

Snitfladetest: Denne test sikrer samspil mellem de forskellige registre i form af: 

 Test af sammenhænge mellem miljøer (connectivity) 

 Test af de services og hændelser som registret selv udstiller på Da-
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tafordeleren 

 Forretningsmæssig og teknisk test af registrets snitflader til andre 
registre og til tjenester på Datafordeleren 

Integrationstest: Verificerer at forretningsmæssige end-to-end scenarier fungerer ud fra 
målarkitekturernes 14 definerede tværgående forretningsprocesser 
(konkretiseret i sekvensdiagrammer med tilhørende testdatavarianter). 
Testen anvender applikationernes klienter, services og hændelser og 
udføres af brugere (landinspektører, kommunale registerførere mv.). 
Der er tale om en brugeraccepttest på de tværgående processer. 

Anvendertest: Her inddrages de primære offentlige anvendere i relation til anvendelse 
af ejendomsdata og adressedata via Datafordeleren. 

 

Figur 2 Hovedplan for gennemførelse af snitfladetest, integrationstest og anvendertest. 

De stiplede kasser ift. BBR og DAR markerer, at der udestår en lille del af snitfladetesten her, 
idet hændelser fra Matriklen først vil være tilgængelige for en snitfladetest herfra. 
Ift. DAGI angiver den stiplede kasse, at test i relation til multigeometri (Supplerende Bynavn) 
først kan gennemføres herfra. 

Snitfladetest og Integrationstest samordnes med en vis form for parallelitet. Snitflader der skal 
anvendes i et sekvensdiagram i integrationstesten skal være testet med succes inden denne 
del af integrationstesten afvikles. 

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 aktører er mere kompleks og ressourcekræven-
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de end oprindelig antaget. Hertil kommer at statistiske grundlag for vurdering fejlstatus på 

services og hændelser er utilstrækkeligt 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 anvendertest udsættes til sep-

tember, hvor testerfaringerne vil kunne bidrage til at kvalificere planen. I samarbejde med de 

primære anvendere vil der ske en detailplanlægning af Anvendetestens indhold og tidsplan.   

 

2.3 Snitfladetest - De enkelte snitflader 

2.3.1 Test cycles – Snitfladetest 

Under Snitfladetesten arbejder der med 5 typer af test cycles: 

Connectivity test: Her verificeres adgang mellem register miljøer hhv. mellem 
registermiljø og Datafordeler miljø. Omfatter test af at porte 
er åbnet, certifikater installeret korrekt samt at sikker ad-
gang kan etableres gennem et certifikat, en token udstedt af 
NemLogin STS. Eller tilsvarende. 

Test egne services: Her tester registerprojektet alle de servicemetoder, som 
registret udstiller på Datafordeleren hhv. har ansvaret for at 
specificere. 
Der er her tale om en total test af metoden inkl. eventuelle 
sikkerhedsforhold. Der testes for de forskellige former for 
input parametre med dertil hørende output parametre, for-
skellige datavarianter, bitemporale egenskaber, fejl og for-
skellige former for returkoder etc. 

Test replikering/hændelser: Her verificeres at ændringer til registerdata overføres og 
udstilles på Datafordeleren korrekt samt at de specificerede 
hændelser dannes med det korrekte indhold. 

DLS-formattest snitflader: Omfatter en simpel test af input og output parametre i for-
hold til de snitflader, som registerprojektet efterfølgende 
skal teste. 
Målet er at få etableret en tidlig test af disse snitflader, såle-
des misforståelser, simple fejl mv. ikke forsinker den egentli-
ge test af snitfladen. 

Test snitflader til andre: Test af snitflader til andre registre hhv. til tjenester på Data-
fordeleren. Snitfladen testes via den applikation, der senere 
idriftsættes. 
Målet er at sikre snitfladen fungerer forretningsmæssigt og 
teknisk korrekt inden den efterfølgende skal anvendes i en 
større sammenhæng i integrationstesten. 

Nogle registerprojekter vil have gennemført alle eller dele af ovenstående test cycles inden 
den 1. august, mens andre vil skulle gennemføre alle disse som en del denne testplan. 
Et overblik over denne status for hhv. GD1 og GD2 er angivet nedenfor.  
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2.3.2 Overblik – Snitfladetest i GD1 

 

Figur 3 Testplan for færdiggørelse af snitfladetest i GD1. 

De stiplede kasser ift. BBR markerer, at der udestår en lille del af snitfladetesten her, idet de 
justerede services fra Matriklen først vil være tilgængelige fra 1. august. 

Snitfladetest og Integrationstest samordnes med en vis form for parallelitet. Snitflader der skal 
anvendes i et sekvensdiagram i integrationstesten skal være testet med succes inden denne 
del af integrationstesten afvikles. 
For Matriklen og Ejendomsbeliggenhed udestår test af alle 5 typer af test cycles. Test af snit-
flader til andre registre forventes først afsluttet medio oktober. 
Med hensyn til snitfladetesten så vil den sene placering af denne også påvirke de registre, som 
udstiller eller anvender ajourføringsservices ift. Matriklen. Disse snitflader vil først kunne te-
stes, når Matriklen er klar dertil. 

For Ejerfortegnelsen udestår test af connectivity og snitflader (afventer NemLogin STS imple-
mentering på Datafordeler) samt test af replikering og hændelser (er afhængig af at ”Hændel-
sesgenerator” og transportbånd er konfigureret og testet).  

For BBR udestår test af replikering og hændelser (afventer certifikat løsning på Datafordeler 
ifb. upload af data). Derudover vil nye/ændrede services i relation til Matriklen og Ejendoms-
beliggenhed skulle testes som snitflade. 

For CPR udestår (formentlig) test af egne services og hændelser – herunder upload af data til 
Datafordeleren. Testen igangsættes inden sommer, men forventes først afsluttet til august. 

CVR forventer at have gennemført deres egen del af snitfladetesten inden 1. august. 
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2.3.3 Overblik – Snitfladetest i GD2 

 

Figur 4 Testplan for færdiggørelse af snitfladetest i GD2. 

De stiplede kasser ift. DAR markerer, at der udestår en lille del af snitfladetesten her, idet de 
justerede services fra Matriklen først vil være tilgængelige fra 1. august. 
 
For DAR udestår test af replikering og hændelser (afventer certifikat løsning på Datafordeler 
ifb. upload af data). Derudover vil nye/ændrede services i relation til Matriklen skulle testes 
som snitflade. 

For DAGI udestår test af connectivity og snitflader samt test af replikering og hændelser (er 
afhængig af at ”Hændelsesgenerator” og transportbånd er konfigureret og testet).  
Derudover udestår nogle test af snitflader i relation til multigeometri og Supplerende Bynavn. 
Test af egne services vil være gennemført inden 1. august, men test som kræver multigeometri 
på Datafordeleren vil først kunne gennemføres, når multigeometri er etableret på Datafordele-
rem. Disse test er ikke medtaget i ovenstående oversigt, men forventes at kunne starte ultimo 
oktober. 

For GeoDanmark udestår test af replikering og hændelser (er afhængig af at ”Hændelsesgene-
rator” og transportbånd er konfigureret og testet).  

For CPR udstår test af den direkte integration mellem CPR og DAR med de dertil hørende 
ajourføringsservices. 

2.4 Integrationstest – Tværgående forretningsprocesser 

2.4.1 Overblik 

Grunddataprogrammet skal sikre at alle tværgående forretningsprocesser og forretningsmæs-
sige sammenhænge fungerer som forventet ift. de stillede krav til grunddataprogrammet. De 
tværgående sammenhænge er identificeret og beskrevet i hhv. Ejendomsdataprogrammets og 
Adresseprogrammets målarkitekturer og konkretiseret i forhold til den fælles test i form af en 
række sekvensdiagrammer. 
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Grunddataprogrammets integrationstest skal kvalitetssikre disse sammenhænge, og dette 
gøres ved at gennemføre en række ”end-to-end” scenarier baseret på afvikling af de enkelte 
sekvensdiagrammer med et antal datavarianter. 

 

Figur 5 Testplan for gennemførelse af snitfladetesten. 

De stiplede kasser med ”BBR?” ift. Ejerskifte markerer, at integrationstesten skal gennemføres 
på den færdige applikation inkl. håndtering af BBR-meddelelser, og at dette næppe er klar 
allerede medio september. Derfor behov for en mindre gentest heraf, når BBR er klar hertil. 

Den stiplede kasse ift. ”Adresse-Supplerende Bynavn” indikerer, at testen af Supplerende By-
navn godt kan starte allerede primo oktober – for den del der ikke kræver multigeometri. 

De tværgående sammenhænge omkring Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet 
kvalitetssikres gennem følgende forretningsprocesser fra målarkitekturerne med dertil høren-
de sekvensdiagrammer. 

Ejendomsdannelse: 

 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
Zephyr test cycle: Ejendom-SFE 

 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
Zephyr test cycle: Ejendom-Ejerlejlighed 

 Oprettelse af BPFG via kommunen 
Zephyr test cycle: Ejendom-BPFG 

 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 
Zephyr test cycle: Ejendom-Beliggenhed 

Ejerskifte: 

 Ejerskifte via Digital Tinglysning 
Zephyr test cycle: Ejerskifte-ViaDigitalTinglysning 
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 Ejerskifte via Kommunen 
Zephyr test cycle: Ejerskifte-ViaKommune 

 Ændring af personforhold (CPR) 
Zephyr test cycle: Ejerskifte-CPR 

 Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR) 
Zephyr test cycle: Ejerskifte-Virksomhed 

Adressedannelse: 

 Opdater administrativ inddeling 
Omfattende kommuneinddeling, sogneinddeling, afstemningsområde, menighedsaf-
stemningsområde 
Zephyr test cycle: Adresse-AdministrativInddeling 

 Opdater supplerende bynavn 
Zephyr test cycle: Adresse-SupplerendeBynavn 

 Opdater Gadepostnummer og Postnummer 
Zephyr test cycle: Adresse-GadepostnummerPostnummer 

 Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg 
Zephyr test cycle: Adresse-BBRBygningOgTekniskAnlæg 

 Opdater GeoDanmark Bygning 
Zephyr test cycle: Adresse-GeoDanmarkBygning 

 Opdater GeoDanmark Vejmidte 
Zephyr test cycle: Adresse-GeoDanmarkVejmidte 

2.5 Anvendertest – Test ift. KOMBIT, SKAT, CPR, CVR mv. 

2.5.1 Overblik 

I anvendertesten gives der adgang til, at de primære anvendere selv kan teste deres adgang til 
og brug af grunddata via Datafordeleren. 

Anvendertesten er opdelt i 4 spor: 
1. Tilbagekonvertering til ESR - sikring af grundlaget for paralleldriften (KL/KOMBIT) 
2. Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (KL/KOMBIT) 
3. Personadresser (CPR og Digital flytning) 
4. Virksomhedsadresser (CVR, SKAT og DST) 
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Figur 6 Testplan for gennemførelse af anvendertest. 
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3. Planens test cycles 

3.1 Integrationstest – Tværgående forretningsprocesser 

3.1.1 Test cycles – Sekvensdiagrammer omkring ejendomsdannelse 

Ejendomsdannelse testes gennem nedenstående 4 sekvensdiagrammer med tilhørende data-
varianter. 

Matrikulær forandring af Samlet Fast Ejendom 

Zephyr navn Ejendom-SFE 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at matrikulære forandringer i Matriklen af en 
Samlet Fast Ejendom kommunikeres til grunddataregistrene Ejerforteg-
nelsen og BBR, til Datafordeleren samt til Digital Tinglysning. 

Registre  Matriklen 

 Ejendomsbeliggenhed 

 Ejerfortegnelsen 

 BBR 

 DAR 

Aktører  Landinspektør 

 GST medarbejder (Matrikelmyndighed) 

 Kommunal medarbejder (Matrikel) 

 Kommunal medarbejder (Adressemyndighed) 

Periode Medio oktober til medio december 

 

Ejerlejlighedsopdeling og forandring 

Zephyr navn Ejendom-Ejerlejlighed 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at oprettelse og opdatering i Matriklen af en 
Ejerlejlighedsforening kommunikeres til grunddataregistrene Ejerforteg-
nelsen og BBR, til Datafordeleren samt til Digital Tinglysning. 

Registre  Matriklen 

 Ejendomsbeliggenhed 

 Ejerfortegnelsen 

 BBR 

Aktører  Landinspektør 

 GST medarbejder (Matrikelmyndighed) 

 Kommunal medarbejder (Matrikel) 

Periode Medio oktober til medio december 
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Oprettelse af BPFG via kommunen 

Zephyr navn Ejendom-BPFG 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at oprettelse af en BPFG i BBR klienten kom-
munikeres korrekt til hhv. Matriklen, Ejerfortegnelsen og DAR, således 
ejendom, ejerskab og adresser oprettes i disse registre 

Registre  Matriklen 

 Ejerfortegnelsen 

 BBR 

 DAR 

Aktører  Kommunal medarbejder (BBR-myndighed)  

 Kommunal medarbejder (Adressemyndighed) 

Periode Medio oktober til ultimo november 

 

Opdatering af ejendomsbeliggenhed 

Zephyr navn Ejendom-Beliggenhed 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at oprettelse, opdatering og nedlæggelse af 
fast ejendom i Matriklen samt ændring af repræsentative adresser i BBR 
kommunikeres til Ejendomsbeliggenhed, således adressen her kan blive 
oprettet, opdateret eller nedlagt 

Registre  Matriklen 

 Ejendomsbeliggenhed 

 BBR 

 DAR 

Aktører  GST medarbejder (Matrikelmyndighed) 

 Kommunal medarbejder (BBR-myndighed)  

 Kommunal medarbejder (Adressemyndighed) 

Periode Medio oktober til medio december 

 

3.1.2 Test cycles – Sekvensdiagrammer omkring ejerskifte 

Ejerskifte testes gennem nedenstående 4 sekvensdiagrammer med tilhørende datavarianter. 

Ejerskifte via Digital Tinglysning 

Zephyr navn Ejerskifte-ViaDigitalTinglysning 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at et tinglyst ejerskifte i Ejerfortegnelsen 
kommunikeres til BBR på en sådan måde, at BBR er i stand til at udsende 
en ny BBR-meddelelse til de rette ejere, når dette forretningsmæssigt er 
påkrævet. 

Registre  Ejerfortegnelsen 

 BBR 

Aktører Maskinel afvikling 

Periode Medio september til ultimo oktober 
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Ejerskifte via kommunen 

Zephyr navn Ejerskifte-ViaKommunen 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at et ejerskifte af faktisk ejer i Ejerfortegnelsen 
foretaget af kommunen kommunikeres til BBR på en sådan måde, at BBR 
er i stand til at udsende en ny BBR-meddelelse til de rette ejere, når det-
te forretningsmæssigt er påkrævet. 

Registre  Ejerfortegnelsen 

 BBR 

Aktører  Kommunal medarbejder (Ejerfortegnelse) 

Periode Medio september til ultimo oktober 

 

Ændring af personforhold (CPR) 

Zephyr navn Ejerskifte-CPR 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at ændringer i CPR (personer) som har betyd-
ning for Ejerfortegnelsen, kommunikeres til Ejerfortegnelsen. 

Registre  Ejerfortegnelsen 

 CPR 

Aktører  Personadministrator hos CPR 

Periode Medio september til medio oktober 

 

Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR) 

Zephyr navn Ejerskifte-Virksomhed 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at ændringer i CVR (virksomheder og produk-
tionsenheder) som har betydning for Ejerfortegnelsen, kommunikeres til 
Ejerfortegnelsen. 

Registre  Ejerfortegnelsen 

 BBR 

 CVR 

Aktører  Virksomhedsadministrator hos CVR 

Periode Medio september til medio oktober 

3.1.3 Test cycles – Sekvensdiagrammer omkring adressedannelse 

Adressedannelse testes gennem nedenstående 4 sekvensdiagrammer med tilhørende datava-
rianter. 

Opdater administrativ inddeling 

Zephyr navn Adresse-AdministrativInddeling 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at opdatering af en Administrativ inddeling i 
DAGI af betydning for DAR og CPR (fx et Sogn) kommunikeres til DAR og 
videre derfra til CPR med henblik på opdatering af CPR Vej. 

Registre  DAR 

 DAGI 

 CPR 

Aktører  SDFE medarbejder (DAGI) 
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 Kommunal medarbejder (DAR registerfører) 

Periode Primo oktober til medio november 

 

Opdater supplerende bynavn 

Zephyr navn Adresse-SupplerendeBynavn 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at opdatering af Supplerende navn i DAR 
kommunikeres til DAGI med henblik på opdatering af den administrative 
inddeling hhv. til CPR med henblik på opdatering af CPR Vej. 

Registre  DAR 

 DAGI 

 CPR 

Aktører  SDFE medarbejder (DAGI) 

 Kommunal medarbejder (DAR registerfører) 

Periode Dele af denne test cycle (test uden multigeometri) kan gennemføres i 
oktober. Test med multigeometri gennemføres til november. 

 

Opdater gadepostnummer og postnummer 

Zephyr navn Adresse-GadepostnummerPostnummer 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at opdatering af Gadepostnummer i en adres-
seopdatering i DAR kommunikeres til CPR med henblik på opdatering af 
CPR Vej samt at opdatering af Gadepostnummer kommunikeres til DAGI 
med henblik på opdatering af den administrative inddeling 

Registre  DAR 

 DAGI 

 CPR 

Aktører  SDFE medarbejder (DAGI) 

 Kommunal medarbejder (DAR registerfører) 

Periode Primo oktober til medio november 

 

Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg 

Zephyr navn Adresse-BBRBygningOgTekniskAnlæg 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at opdateringer i BBR af Bygninger, Tekniske 
anlæg og Enheder kommunikeres til DAR via hændelser fra Datafordele-
ren samt at DAR som resultatet heraf udstiller det dertil hørende Hus-
nummer/ Adresse. 

Registre  BBR 

 DAR 

Aktører  Kommunal medarbejder (BBR registerfører) 

 Kommunal medarbejder (DAR registerfører) 

Periode Primo september til medio oktober 
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Opdater GeoDanmark Bygning 

Zephyr navn Adresse-GeoDanmarkBygning 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at opdateringer i GeoDanmark af en bygning 
kommunikeres til DAR via hændelser fra Datafordeleren samt at DAR 
som resultatet heraf udstiller det dertil hørende Husnummer / Adresse 

Registre  DAR 

 GeoDanmark 

Aktører  GeoDanmark medarbejder 

 Kommunal medarbejder (DAR registerfører) 

Periode Primo september til medio oktober 

 

Opdater GeoDanmark Vejmidte 

Zephyr navn Adresse-GeoDanmarkVejmidte 

Testens scope Denne test cycle skal sikre at opdateringer i GeoDanmark af en vejmidte 
kommunikeres til DAR via hændelser fra Datafordeleren samt at DAR 
som resultatet heraf udstiller de dertil hørende opdateringer af Navngi-
ven vej og Adresse. 

Registre  DAR 

 GeoDanmark 

Aktører  GeoDanmark medarbejder 

 Kommunal medarbejder (DAR registerfører) 

Periode Primo september til medio oktober 

 

3.2 Anvendertest 

3.2.1 Test cycles – Anvendertest 

Anvendertesten består af nedenstående fire test cykles afviklet med de relevante testdatavari-
anter mv.: Detailplanlægningen gennemføres af anvenderne. 

GD1 – Tilbagekonvertering til ESR 

Zephyr navn Zephyr navn fastlægges senere i samarbejde med KOMBIT 

Testens scope Testen skal verificere, at ejendomsdata vedligeholdt i Matriklen og Ejer-
fortegnelsen på betryggende vis kan tilbagekonverteres til ESR, således 
grundlaget for en paralleldrift etableres. 

Registre  Matriklen 

 Ejendomsbeliggenhed 

 Ejerfortegnelsen 

 ESR 

Aktører  KOMBIT inkl. KMD som ESR leverandør 

 Kommunale medarbejdere (ESR) 

Periode Medio oktober til ultimo december 
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GD1 – Ejendomsskat & Ejendomsbidrag 

Zephyr navn Zephyr navn fastlægges senere i samarbejde med KOMBIT 

Testens scope Testen skal gennem anvendertesten verificere, at ejendomsvurdering og 
ejendomsskatteopkrævning kan fungere på baggrund af de udstillede 
grunddata – uden behov for at skulle hente ejendomsdata fra ESR. 

Registre  Matriklen 

 Ejendomsbeliggenhed 

 Ejerfortegnelsen 

 Ny løsning til ejendomsskat og ejendomsbidrag (E&E) 

Aktører  KOMBIT inkl. CSC som E&E leverandør 

Periode Medio oktober til ultimo december 

 

GD2 – Personregistrering i CPR 

Zephyr navn Zephyr navn fastlægges senere i samarbejde med CPR 

Testens scope Testen skal verificere, at registrering af dansk ophold kan foretages i CPR, 
baseret på adresser oprettet og vedligeholdt i Adresseregisteret. 

Testen skal specielt være med til at sikre, at den særlige integration der 
etableres mellem CPR og Adresseregisteret fungerer efter hensigten 

Registre  DAR 

 DAGI 

 CPR 

Aktører  SDFE medarbejder (DAGI) 

 Kommunal medarbejder (DAR registerfører) 

 CPR medarbejder 

Periode Medio oktober til ultimo december 

 

GD2 – Virksomhedsregistrering i CVR, SKAT og Danmarks Statistik 

Zephyr navn Zephyr navn fastlægges senere i samarbejde med CVR 

Testens scope Testen skal gennem anvendertesten verificere, at registrering af virk-
somheder i CVR og dertil knyttede registreringer hos SKAT og Danmarks 
Statistik kan foretages i CVR, baseret på adresser oprettet og vedlige-
holdt i Adresseregisteret. 

Registre  DAR 

 DAGI 

 CVR 

 SKAT 

 Danmarks Statistik (DSST) 

Aktører  SDFE medarbejder (DAGI) 

 Kommunal medarbejder (DAR registerfører) 

 CVR medarbejder 

 SKAT medarbejder 

 DSST medarbejder 

Periode Medio oktober til ultimo december 
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4. Grundlag 

4.1 Nøgleprodukter ift. planlægningen 
I planlægning af den fælles test indgår – ud over kommissorier, procesbeskrivelser og projek-
ternes egen dokumentation – nedenstående nøgledokumenter: 

 

Figur 7 Nøgledokumenter i den fælles test. 

Testplan: Dokumentet her som har til formål at give et samlet overblik over 
de nødvendige aktiviteter ift. færdiggørelse af snitfladetest hhv. 
gennemførelsen af integrationstest og anvendertest. 

Overordnet testdreje-
bog: 

Testdrejebogen har til formål at sikre, at der er en fælles tilgang 
til testen under snitfladetest, integrationstest, anvendertest og 
test af implementering ved at der i alle faser og af alle projekter 
arbejdes med de samme koncepter, arbejdsmetoder mv. Doku-
mentet beskriver desuden den fælles anvendelse af testværktø-
jer til teststyring og fejlregistrering. 
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Testdrejebog: En detaljeret tidsplan/testdrejebog i forhold til afviklingen af 
hver forretningsproces (sekvensdiagram) under integrationste-
sten. Hvad skal udføres hvornår, af hvilke aktører op på hvilket 
grundlag? 

Vejledninger til aktører: Konkrete beskrivelser og vejledninger til de aktører, som skal 
indgå i testen af det enkelte sekvensdiagram – fx en vejledning til 
en landinspektør eller til en kommunal registerfører. 
Ikke alle sekvensdiagrammer vil have behov for en vejledning. 

Test cases: Test cases målrettet den enkelte test. Disse kan være beskrevet i 
selvstændige dokumenter eller de kan være beskrevet direkte i 
Zephyr. 

Testcases mv. kan laves som selvstændige dokumenter uden for det fælles testværktøj Zephyr, 
men de skal uploades til Zephyr. Zephyr og Jira anvendes til styring, afvikling og rapportering i 
forhold til testens fremdrift – herunder også opsamling af fejl- og ændringsønsker. 

Fra Zephyr udtrækkes ledelsesrapportering til styregrupper, programledelser mv., som ikke 
forventes at skulle bruge Zephyr i det daglige. 

4.2 Fælles sammenhængende testmiljøer 
Testen gennemføres via nogle sammenhængende testmiljøer med den nødvendige infrastruk-
tur omfattende følgende hovedelementer: 

 Testmiljø hos de enkelte registerprojekter for de elementer, som har betydning for de 
tværgående sammenhænge i Grunddataprogrammet  

 Testmiljø på Datafordeleren til udstillingsservices, sammenstillede services og udsen-
delse af hændelsesbeskeder 

 Testmiljø hos Geodatabanken til brug for grunddataregistre hos SDFE/GST 

 Integration, replikeringskanaler mv. mellem Datafordeler testmiljøer og de enkelte re-
gisterprojekters testmiljøer med henblik på overførsel og løbende opdatering af data, 
grundlag til generering af hændelsesbeskeder mv. 
For en del registerprojekter vil denne integration inkludere Geodatabanken som et 
mellemled i denne integration. 

 Register til register integration mellem testmiljøer, for de registerprojekter, der udstil-
ler hhv. anvender ajourføringsservices hos andre registerprojekter 

 Register til Datafordeler integration mellem testmiljøer i forhold til grunddataregistre-
nes anvendelse af tjenester (udstillingsservices og hændelser) på Datafordeleren. 

 Aftaler mv. mellem de forskellige registre i relation til den tværgående anvendelse og 
adgang til disse miljøer – herunder også adgangen til CPR-data. 

4.3 Fælles testdata 
De fælles testdata er etableret gennem udtræk af produktionslignende data omfattende nogle 
få kommuner, der på bedst mulig måde lever op til de opstillede krav til testdata. 
De udvalgte kommuner er: 

 Roskilde og Lejre kommune – primær til brug for test i GD1 

 København, Frederiksberg og Rødovre kommune – primært til brug for test i GD2 
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Med produktionslignende data menes her testdata som ligner produktionsdata bedst muligt. 
Det kan være direkte udtræk af produktionsdata, hvor dette har været muligt, eller der kan 
være tale om produktionsdata suppleret med tilføjelse af nøgler mv., som p.t. ikke eksisterer i 
registrets produktionsdata. 

De udvalgte kommuner reserveres til den fælles test. Nogle nøgler afsættes til brug for regi-
strenes egne test af snitflader, mens andre reserveres til brug for integrationstesten. 

Testdata etableres i første omgang i de enkelte registre ud fra deres konverteringer mv. 
Derefter overføres testdata fra registre til Datafordeleren, således der skabes et sammenhæn-
gende testdatagrundlag omfattende både Datafordeleren og de deltagende grunddataregistre. 

4.4 Registerprojekternes egne test 
Inden de enkelte projekter deltager i de fælles test i Grunddataprogrammet skal projekterne – 
for de elementer som har betydning for de tværgående sammenhænge hhv. udstilling af data 
på Datafordeleren – have gennemført en række interne test, som sikrer at denne del af syste-
met fungerer tilfredsstillende.  

Det vil afhænge af udviklingsmodel, men for de fleste projekter vil en gennemført og godkendt 
Fabriksprøve og Funktionsprøve være forudsætningen. Derudover vil projekterne have fx en 
Overtagelsesprøve og en driftsprøve, men disse vil foregå efter de fælles test i Grunddatapro-
grammet baseret på de fælles testdatavarianter. 

Målet er her, at projekterne inden den fælles test – specielt inden den fælles snitfladetest af 
de tværgående processer - skal have kvalitetssikret: 

 Snitflader til andre systemer, hvad enten dette er via en service eller anden form for 
integration 

 Den interne funktionalitet i registret – herunder korrekt håndtering af de forskellige 
datavarianter, som registret måtte kunne modtage via en snitflade 

 Brugerflader med betydning for grunddata, dvs. oprettelse hhv. visning af egne eller 
andre registres grunddata 

I forhold til andre grunddataregistre hhv. Datafordeleren vil denne test være foretaget gennem 
anvendelse af ”stubbe” og ”drivere”. 
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5. Organisering og ansvarsfordeling 

5.1 Organisering 

 

Figur 8 Organisering af snitfladetest i GD1-GD2-GD7. 

Organisationsenhed Rolle 

Styregruppe (GD1 og GD2) Det ledelsesmæssige ansvar for snitfladetesten. 
Træffer beslutninger omkring GO/NOGO ift. start af 
snitfladetesten hhv. godkendelse af gennemført snitfla-
detest som grundlag for start af integrationstest. 

Delprogram (GD1 og GD2) Fastlægger i henhold til delaftale 1 og 2 det forret-
ningsmæssige scope ift. indholdet i snitflader – herun-
der hvilke snitflader, der skal indgå i snitfladetesten.  

Delprogram (GD7) Fastlægger i henhold til delaftale 7 det forretningsmæs-
sige scope for Datafordeleren – herunder aftaler om 
leverancer til GD1 og GD2. 
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Organisationsenhed Rolle 

Situationsroom Et styringsforum med ledelseskompetence, der kan 
træffe hurtige beslutninger for tværgående forret-
ningsmæssige emner og sikre den nødvendige frem-
drift. 

GD1-GD2-GD7 testprojekt Styring af og opfølgning på forløbet af snitflade- og in-
tegrationstesten – herunder kvalitetssikring af at det 
aftalte scope for snitfladetesten og integrationstest 
gennemføres med tilstrækkelig kvalitet. 
Ansvarlig for løbende rapportering på fremdriften i 
testen – herunder etablering af grundlag for en 
GO/NOGO beslutning i relation til opstart af testen 
samt grundlag for endelig godkendelse af testen. 

PL-forum  
(Projektlederforum GD1/GD2) 

Koordinering af de fælles tværgående planer for forbe-
redelse og gennemførelse af snitfladetesten. 

TM-forum  
(Testmanagerforum GD1/GD2) 

Koordinering og beslutninger omkring fælles metoder 
og testværktøjer samt koordinering af teknisk gennem-
førelse af snitfladetesten på et fælles niveau. 

Registerprojekter Styring af de enkelte registerprojekter i relation til snit-
fladetesten – herunder sikring af og ansvar for forret-
ningsmæssig test af de snitflader, som registeret selv 
anvender samt at de nødvendige ressourcer er tilgæn-
gelige under testen. 

Geodatabanken Styring og udførelse af Geodatabankens leverancer i 
relation til snitfladetesten – herunder sikring af at de 
nødvendige ressourcer er tilgængelige under testen. 

Datafordeler projekt Styring af Datafordeler projektet i relation til snitflade-
testen – herunder sikring af at de nødvendige ressour-
cer er tilgængelige under testen. 

Leverandør - Registerprojekter I samarbejde med registerprojektet praktisk udførende i 
relation til snitfladetesten. 

Leverandør - Datafordeler I samarbejde med Datafordeler projektet praktisk udfø-
rende i relation til snitfladetesten. 

5.2 Ansvarsfordeling 
I ansvarsfordelingen nedenfor er for hvert register angivet de hovedopgaver, som det enkelte 
register har ansvaret for i relation til den fælles test. Tidspunktet er angivet på månedsbasis. 
Det konkrete tidspunkt og den konkrete deadline aftales mellem de deltagende parter.  

Bemærk: Det enkelte register kan have løst hele eller dele af en opgave inden 1. august, men 
p.t. er der ingen sikkerhed for at dette vil være tilfældet. 

5.2.1 Testprojektet 

Udover de generelle ansvarsområder nævnt under organisering har det fælles testprojekt spe-
cifikt ansvaret for følgende ifb. Integrationstesten: 

 Etablering af en testdrejebog i relation til testen af hver af de 14 tværgående forret-
ningsprocesser.  
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 Kvalitetssikring af testdrejebøger hos registerprojekter – herunder sikre aftaler i relati-
on til af registerprojektet deltager med ressourcer i testen på de aftalte tidspunkter 

 Etablering af test cases til brug for Integrationstesten. 
Disse test cases udarbejdes i samarbejde med registerprojekterne, men testprojektet 
har ansvaret for fastlæggelse af scope, dokumentation mv. 

 Sikring af en hovedansvarlig for styring og gennemførelse af hver af de 14 tværgående 
forretningsprocesser.  
Den hovedansvarlige kan være en fra testprojektet eller en person fra et af de delta-
gende registre. 

 For hver af de 14 tværgående forretningsprocesser sikring af, at der etableres den 
nødvendige dokumentation for processens succesfulde testafvikling hhv. at denne 
kommunikeres til de relevante interessenter 

5.2.2 Matriklen 

 Test cases til test af snitflader til andre registre (august) 

 Kvalitetssikring af test cases der anvender Matriklens tjenester (august) 

 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer): 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
 Oprettelse af BPFG via kommunen 
 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 

 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (september) 

 Generering af Matrikel hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade 
(september) 

 Etablering af connectivity til Datafordeler, Ejerfortegnelse, BBR og DAR (august) 

 Test af egne services (august) 

 Test af replikering / egne hændelser (ultimo august, september) 

 DLS-format test af snitflader til andre (august) 

 Test af snitflader til andre (september til primo oktober)  

 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
 Oprettelse af BPFG via kommunen 
 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 

 Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december) 

5.2.3 Ejendomsbeliggenhed 

 Test cases til test af snitflader til andre registre (august) 

 Kvalitetssikring af test cases der anvender Ejendomsbeliggenhed tjenester (august) 

 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer): 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
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 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 

 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (september) 

 Generering af Ejendomsbeliggenhed hændelser til brug for andre registres test af den-
ne snitflade (september) 

 Etablering af connectivity til Datafordeler (august) 

 Test af egne services (august) 

 Test af replikering / egne hændelser (september) 

 DLS-format test af snitflader til andre (august) 

 Test af snitflader til andre (september til primo oktober)  

 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 

 Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december) 

5.2.4 Ejerfortegnelsen 

 Kvalitetssikring af test cases der anvender Ejerfortegnelsens tjenester (august) 

 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer): 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
 Oprettelse af BPFG via kommunen 
 Ejerskifte via Digital Tinglysning 
 Ejerskifte via Kommunen 
 Ændring af personforhold (CPR) 
 Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR) 

 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august) 

 Generering af Ejerfortegnelse hændelser til brug for andre registres test af denne snit-
flade (august) 

 Etablering af connectivity til Datafordeler og Matriklen (august) 

 Test af replikering / egne hændelser (august) 

 Test af snitflader til andre (august)  

 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
 Oprettelse af BPFG via kommunen 
 Ejerskifte via Digital Tinglysning 
 Ejerskifte via Kommunen 
 Ændring af personforhold (CPR) 
 Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR) 

 Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december) 
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5.2.5 BBR 

 Kvalitetssikring af test cases der anvender BBR tjenester (august) 

 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer): 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
 Oprettelse af BPFG via kommunen 
 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 
 Ejerskifte via Digital Tinglysning 
 Ejerskifte via Kommunen 
 Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR) 
 Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg 

 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten(august) 

 Generering af BBR hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade  
(august) 

 Etablering af connectivity til Matriklen (august)  
Øvrig connectivity forventes etableret inden 1. august 

 Test af replikering / egne hændelser (august) 

 Test af resterende snitflader til andre (august)  

 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 
 Oprettelse af BPFG via kommunen 
 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 
 Ejerskifte via Digital Tinglysning 
 Ejerskifte via Kommunen 
 Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR) 
 Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg 

 Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december) 

5.2.6 DAR 

 Kvalitetssikring af test cases der anvender DAR tjenester (august) 

 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer): 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Oprettelse af BPFG via kommunen 
 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 
 Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg 
 Opdater administrativ inddeling 
 Opdater supplerende bynavn 
 Opdater Gadepostnummer og Postnummer 
 Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg 
 Opdater GeoDanmark Bygning 
 Opdater GeoDanmark Vejmidte 
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 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august) 

 Generering af DAR hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade  
(august) 

 Etablering af connectivity til Matriklen og DAGI (august)  
Øvrig connectivity forventes etableret inden 1. august 

 Test af replikering / egne hændelser (august) 

 Test af resterende snitflader til andre (august)  

 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 
 Oprettelse af BPFG via kommunen 
 Opdatering af Ejendomsbeliggenhed 
 Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg 
 Opdater administrativ inddeling 
 Opdater supplerende bynavn 
 Opdater Gadepostnummer og Postnummer 
 Opdater BBR Bygning og Teknisk anlæg 
 Opdater GeoDanmark Bygning 
 Opdater GeoDanmark Vejmidte 

 Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december) 

5.2.7 DAGI 

 Kvalitetssikring af test cases der anvender DAGI tjenester (august) 

 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer): 
 Opdater administrativ inddeling 
 Opdater supplerende bynavn 
 Opdater Gadepostnummer og Postnummer 

 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (september) 

 Generering af DAGI hændelser til brug for andre registres test af denne snitflade  
(august) 

 Etablering af connectivity til Datafordeler og DAR (august) 

 Test af egne services ift. multigeometri (ultimo oktober til primo november) 

 Test af replikering / egne hændelser (august) 

 Test af snitflader til andre (ultimo august / primo september)  

 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Opdater administrativ inddeling 
 Opdater supplerende bynavn 
 Opdater Gadepostnummer og Postnummer 

 Støtte / sparring til eksterne anvendere under Anvendertest (oktober til december) 

5.2.8 GeoDanmark 

 Kvalitetssikring af test cases der anvender GeoDanmark hændelser (august) 
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 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer): 
 Opdater GeoDanmark Bygning 
 Opdater GeoDanmark Vejmidte 

 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august) 

 Generering af GeoDanmark hændelser til brug for DAR test af denne snitflade (august) 

 Test af replikering / egne hændelser (august) 

 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Opdater GeoDanmark Bygning 
 Opdater GeoDanmark Vejmidte 

5.2.9 CPR 

 Kvalitetssikring af Ejerfortegnelse test cases der anvender CPR tjenester (august) 

 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsprocesser (sekvensdiagrammer): 
 Ændring af personforhold (CPR) 
 Opdater administrativ inddeling 
 Opdater supplerende bynavn 
 Opdater Gadepostnummer og Postnummer 

 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august) 

 Generering af CPR hændelser til brug for Ejerfortegnelsens test af denne snitflade  
(august) 

 Etablering af connectivity til Datafordeleren (august)  
Connectivity til DAR forventes etableret inden 1. august 

 Test af replikering / egne hændelser (august) 

 Test af snitflader til DAR (august)  

 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Ændring af personforhold (CPR) 
 Opdater administrativ inddeling 
 Opdater supplerende bynavn 
 Opdater Gadepostnummer og Postnummer 

5.2.10 CVR 

 Kvalitetssikring af Ejerfortegnelse test cases der anvender CVR tjenester (august) 

 Medvirke i udarbejdelse af test cases til Integrationstesten samt kvalitetssikring af den 
tilhørende testdrejebog (august).  
Dette omfatter følgende forretningsproces (sekvensdiagram): 
 Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR) 

 Udarbejde vejledninger til de deltagende aktører ift. registret, hvor dette er relevant 
for en succesfuld gennemførelse af Integrationstesten (august) 

 Generering af CVR hændelser til brug for Ejerfortegnelsens test af denne snitflade  
(august) 
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 Medvirke i Integrationstesten (oktober til december)  
Dette omfatter følgende sekvensdiagrammer: 
 Skift i virksomhedsform og virksomhedslukning (CVR) 


