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GD1/GD2 – Test 

 

Problem 
GD1 og GD2’s fælles testprojekt har udarbejdet forslag til Fælles teststrategi for 

Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet samt Hovedplan for tværgående test og 

kvalitetssikring. Af hensyn til det videre arbejde i testprojektet ønskes begge dokumenter 

behandlet på styregruppemøderne i GD1 og GD2 den 25. juni 2015. 

 

Baggrund 
GD1 og GD2 udarbejdede i 2013 hver sin, næsten enslydende teststrategi, som grundlag for 

det kommende testarbejde. Med igangsættelsen af det fælles testprojekt mellem GD1 og 

GD2 blev det besluttet, at arbejde de to teststrategier sammen til en fælles teststrategi for 

GD1 og GD2.  

 

For at etablere et fælles styringsredskab i forhold til de konkrete test- og kvalitetssikrings-

opgaver er der behov for at etablere en Hovedplan for test og kvalitetssikring. Hovedplanen 

tager udgangspunkt de rammer, som er fastlagt i den fælles teststrategi. 

Løsning 
Testprojektet har under udarbejdelsen af den fælles teststrategi inddraget den viden om 

test, der er tilkommet delprogrammerne siden 2013, hvorfor den fremlagte version af den 

fælles teststrategi adskiller sig fra de oprindelige teststrategier, bl.a. ved at være mere 

tydelig på hvad er skal testes og ansvarsfordelingen. 

Den fremlagte Hovedplan for test og kvalitetssikring, kan ikke betragtes som et færdigt 

dokument, da der, på nuværende tidspunkt, endnu ikke har været mulighed for at uddybe 

alle forhold omkring test. Hovedplanen fokuserer på den igangværende tidlige 

kvalitetssikring af projekternes leverancer til Datafordeleren frem mod den 2. okt. I 3. kvartal 

2015 bliver der arbejdet videre med udarbejdelse af Hovedplanens øvrige kapitler vedr. test. 

Af hensyn til at sikre fokus på registerprojekternes deltagelse i kvalitetssikringsarbejdet har 

programledelsen for GD1 og GD2 valgt at lægge Hovedplanen i den foreliggende udgave 

frem for styregruppe nu. 
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Foreløbige versioner af begge dokumenter har været behandlet i testforum, men de 

endelige fremlagte udgaver har ikke været forelagt forummet. Under behandlingen i GD1 og 

GD2’s projektforum var der opbakning til dokumenterne, men begge projektfora udtrykte et 

ønske om at de fremlagte dokumenter behandles i testforum ved førstkommende lejlighed. 

Ved behandlingen i de to projektfora blev der også udtrykt opbakning til at der hurtigst 

muligt arbejdes videre med Hovedplanens test-kapitler. 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen godkender Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet 

og Adresseprogrammet. 

Det indstilles, at styregruppen godkender Hovedplanen for tværgående test og 

kvalitetssikring for det arbejde der er planlagt frem til november 2015 (Kapitel 1-2 inkl. Plan 

for kvalitetssikring). De øvrige kapitler (3-8) tages til efterretning for det videre arbejde.  

For begge dokumenter gælder at de efterfølgende skal behandles i Testforum. 


