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1 Innledning 

GeoIntegrasjon er et sett med standarder som spesifiserer grensesnitt for 

elektronisk samhandling mellom systemer og komponenter som inngår i 

geografisk relatert saksbehandling og innsyn i kommunesektoren. Standardene er 

utarbeidet av leverandørene i samarbeid med Statens Kartverk og KS. 

 

Dette dokumentet inneholder egenerklæring med testbeskrivelser for å 

dokumentere at eByggesak klienten utfører operasjoner for integrasjon i henhold 

til standarden GeoIntegrasjon mht. Standardiserte grensesnitt for overføring av 

vedtak fra byggesakssystem (eByggeSak) til nasjonal matrikkel og FKB – 

Matrikkelklient. 

Test og kontroll er basert på at leverandører gjennomfører tester og 

dokumenterer at programvaren utfører alle operasjoner med godkjent resultat.  

For å godkjenne en tjeneste for GeoIntegrasjon skal minimum følgende krav 

være oppfylt 

• Klienten skal benytte GeoIntegrasjons XSD spesifisert i datamodell fra 

Standardiserte grensesnitt for overføring av vedtak fra byggesakssystem 

(eByggeSak) til nasjonal matrikkel og FKB. 

• En klient må minimum tilby alle brukstilfelle innenfor nivå 0. 

• Tjenesteleverandør skal gjennomføre og dokumenterer tester av 

implementert tjenestepakke etter testbeskrivelsene i dette dokumentet  

Etter gjennomført test vil GeoIntegrasjon publisere egenerklæring som 

godkjenning av tjenestepakke for leverandør.  

 

All dokumentasjon av standardene ligger på 

http://www.geointegrasjon.no/standard/. Der finnes det også lenke til den 

komplette modellen for alle tjenestene i GeoIntegrasjon. 

http://www.geointegrasjon.no/standard/
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2 Egenerklæring 

Denne testen inneholder egenerklæring for pakke Standardiserte grensesnitt for 

overføring av vedtak fra byggesakssystem (eByggeSak) til nasjonal matrikkel og 

FKB - Matrikkelklient med beskrivelse av tester som utføres for å verifisere 

grensesnittene.  

Egenerklæringen skal fylles ut av alle som søker godkjenning av en løsning som 

GeoIntegrasjon-kompatibel. 

 

Alle operasjoner er dokumentert med eksempler på testdata og forventet respons 

fra brukstilfelle. Dokumentet er utarbeidet med fiktive data. Dette er ment som 

eksempler i dokumentasjonen og har ikke noen relevans for virkelige data.  

Dokumentet er ment som en mal og input- parametere og testresultat må 

justeres i forhold til tilgjengelige testdata i hvert enkelt tilfelle før testen 

gjennomføres. 

 

Alle tester i testbeskrivelsen må være kjørt med positivt resultat for at løsningen 

skal kunne godkjennes. 

 

Betegnelse/navn på 

løsningen: 

Elements eByggesak 

Versjon av løsningen som 

søkes godkjent: 

2020.1 

Kort beskrivelse av 

løsningen: 

Elements eByggesak er et moderne 

saksbehandlerverktøy spesialtilpasset 

byggesaksbehandling 

Navn på leverandør/organ 

som har utviklet 

systemet: 

Sikri 

Kontaktinformasjon og 

adresse til 

leverandør/organ som har 

utviklet systemet: 

Sikri 

Vollsveien 4, 1366 Lysaker 

Kontakt: Kurt Pedersen, 

epost:kurt.pedersen@sikri.no, mobil 98257895 

Opplysningene er utfylt av 

(navn, tittel, rolle og 

arbeidssted): 

Kurt Pedersen, Developer Lead Services team, 

Sikri 

Sted og dato: 
Kristiansand. 13.10.2020 
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3 Testdokumentasjon 

Testen er inn delt i to deler, en basistest av selve tjenesten der man tester alle 

operasjoner innen for en pakke, og en klient-test av hver operasjon for tjenesten.  

 

Testene skal være gjennomført mot et system som kan driftsettes. 

 

3.1 Basistest 

Innledende test. Kjøres for alle operasjoner for hver pakke innenfor pakken: 

Testtrinn Kriterium/ 

Input 

Utførelse/ 

forventet resultat 

Godkjent 

Ja/Nei 

Kommentar 

Kontroll av 
autentisering 
mot FIKS 

Autentisere 
med Sikris 
testkonto 

Autentisering utført JA  

Basistest av 

SvarUt 

 Basistest JA Benytt f.eks. 

Testprogram 

Basistest av 
SvarInn 

 Basistest JA  
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3.2 Utvidet test  

Datamodell: 

 

 
  

Kv itteringMatrikkel

+ bygningsnummer: string [0..*]

+ melding: string [0..1]

+ saksnummer: Saksnummer

+ status: string [0..1]
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Vedleggstyper: 

Vedleggstyper som brukes i overføringen med beskrivelse hentet fra Fellestjenester bygg https://dibk-

utvikling.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/270139400/Vedlegg  

D – Situasjonsplan 

Situasjonplan et situasjonskart med påtegnet planlagt tiltak. Hovedmål på tiltaket skal tegnes inn samt avstand til nærmeste grense, eksisterende 

bygning og avstand til midt vei. 

Situasjonsplanen skal også vise VA-anlegg med påkoblingspunkt for ny bebyggelse. 

 

E- Tegning eksisterende plan (TegningEksisterendePlan) 

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak. 

E- Tegning ny plan (TegningNyPlan) 

Det skal legges ved plantegninger for alle etasjer i det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bygning, skal plantegningene vise 

hele bygningen i sammenheng. 

E- Tegning eksisterende snitt (TegningEksisterendeSnitt) 

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak. 

E- Tegning nytt snitt (TegningNyttSnitt) 

Det skal legges ved tegninger av typiske snitt for det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bygning, skal snitttegningene vise 

hele bygningen i sammenheng. 

E- Tegning eksisterende fasade (TegningEksisterendeFasade) 

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak. 

E- Tegning ny fasade (TegningNyFasade) 

Det skal legges ved tegninger av alle fasader for det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bygning, skal fasadetegningene vise 

hele bygningen i sammenheng. Fasadetegningene skal vise eksisterende terrenglinjer og nytt arrondert terreng. 

E - ByggesaksBIM (ByggesaksBIM) 

Se krav til byggesaksBIM  

https://dibk-utvikling.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/270139400/Vedlegg
https://dibk-utvikling.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/270139400/Vedlegg
https://dibk-utvikling.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/52007820/BIM+i+byggesak
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3.2.1 Tilstrekkelig grunnlag for matrikkelføring 

 

eByggesak løsningen skal verifisere at det er registrert tilstrekkelig data om tiltaket til at grunnlaget for matrikkelføring er tilstede. 

 

Testtrinn Inputverdi Resultat Kommentar 

Verifikasjon Tilstrekkelig grunnlag for 
matrikkelføring 

Prosessen skal gå videre  

Verifikasjon Utilstrekkelig grunnlag for 
matrikkelføring 

Brukeren skal varsles om at 
grunnlaget for matrikkelføring er 
utilstrekkelig og prosessen skal 
stanse. 

 

 

 

Forventet resultat Testresultat Dato OK Kommentar 

Tilstrekkelig grunnlag for 
matrikkelføring 

OK 13/10-20  

Utilstrekkelig grunnlag for 
matrikkelføring 

OK 13/10-20  

 

 

3.2.2 Godkjente tiltak 

 

eByggesak løsningen skal kun sende til matrikkelføring dersom en eller flere av tiltakene er godkjent. 
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Testtrinn Inputverdi Resultat Kommentar 

Verifikasjon Alle tiltakene er godkjent Prosessen skal gå videre  

Verifikasjon Minst ett av tiltakene er 
godkjent 

Prosessen skal gå videre  

Verifikasjon Ingen av tiltakene er godkjent Matrikkelførings-prosessen 

skal stanse 

 

 

 

Forventet resultat Testresultat Dato OK Kommentar 

Alle tiltakene er godkjent OK 13/10-20  

Minst ett av tiltakene er 
godkjent 

OK 13/10-20  

Ingen av tiltakene er 
godkjent 

OK 13/10-20  

 

3.2.3 Skal matrikkelføres 

 

eByggesak løsningen skal kun sende til matrikkelføring dersom minst en av de godkjente tiltakstypene skal matrikkelføres. Attributter på 

tiltakstypene styrer om en tiltakstype skal matrikkelføres eller ikke. I de tilfeller der det er varierende om en tiltakstype skal 

matrikkelføres, skal tiltaket sendes til matrikkelføring og matrikkelfører skal ta stilling til om tiltaket skal matrikkelføres eller ikke. 

 

Testtrinn Inputverdi Resultat Kommentar 

Verifikasjon Alle de godkjente tiltakstypene 

skal matrikkelføres 

Prosessen skal gå videre  
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Testtrinn Inputverdi Resultat Kommentar 

Verifikasjon Minst en av de godkjente 
tiltakstypene skal matrikkelføres 

Prosessen skal gå videre  

Verifikasjon Ingen av de godkjente 
tiltakstypene skal matrikkelføres 

Matrikkelførings-prosessen 
skal stanse 

 

 

 

Forventet resultat Testresultat Dato OK Kommentar 

Alle de godkjente tiltaks-
typene skal matrikkelføres 

OK 13/10-20  

Minst en av de godkjente 
tiltakstypene skal 
matrikkelføres 

OK 13/10-20  

Ingen av de godkjente 
tiltakstypene skal 
matrikkelføres 

OK 13/10-20  

 

3.2.4 Oversendelse til matrikkelføring 

 

eByggesak løsningen skal oversende godkjente tiltak til matrikkelføring. 

 

Nivå 0 - Kun beskjed om godkjent vedtak med saksnummer - matrikkelfører må selv finne korrekt underlag i saken. 

Nivå 1 - Overføringen inneholder i tillegg tegningene som ligger til grunn for vedtaket. 

Nivå 2 - Overføringen inneholder i tillegg komplett saksinformasjon og matrikkelopplysninger. 

Nivå 3 - Overføringen inneholder i tillegg en ByggesaksBIM. 
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Nivå 4 - Overføringen inneholder i tillegg digital situasjonsplan. 

 

 

Testtrinn Kriterium/Input Inputverdi Kommentar 

Koble til 

testen 

   

Nivå 0 Byggesak.saksnummer saksaar = "2018", sakssekvensnummer = 
"123456" 

 

Nivå 1-4 Vedlegg[0..*] Tegninger som ligger til grunn for vedtaket  

Nivå 2-4 Byggesak.adresse Arveveien 12  

 Byggesak.sakstittel Arveveien 12, rammetillatelse, enebolig sakstittel eksisterer ikke i skjema 

 Byggesak.kategori kode = "RS", beskrivelse = "Rammesøknad"  

 Byggesak.tiltaktype[] En eller flere tiltakstyper 
kode = "nyttbyggboligformal", beskrivelse 
= "Nytt bygg - boligformål" 

 

 Byggesak.vedtak 
 

beskrivelse: Vedtak om rammetillatelse 
status: kode = "1", beskrivelse = 
"Godkjent", vedtaksdato = «01.06.2018» 

 

 Byggesak.saksbehandler "Michael"  

 Byggesak.tiltakshaver navn= «Per Hansen», foedselsnummer= 
«12345678» 

 

 Byggesak.ansvarligSoeker navn= «Bygg AS», organisasjonsnummer= 
«12345678» 

 

 Byggesak.tittel "Rammesøknad for enebolig i 
Byggestedgate 1" 
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Testtrinn Kriterium/Input Inputverdi Kommentar 

 Matrikkelopplysninger 

 

Matrikkelopplysning skjema fra 
eByggesøknad med informasjon om de 
tiltakene som er godkjent 

oppdatertDato = "31.05.2018" 

adresse: 
adressekode = "1001", adressenavn = 
"Byggestedgate", adressenummer = "1" 

eiendomsidentifikasjon: 
kommunenummer = "9999", 
gaardsnummer = "1", bruksnummer = "2" 

bygning: 
bebygdAreal = 100, bebygdArealSpecified = 
true, 
bygningstype.kode="111", 

bygningstype.beskrivelse= "Enebolig", 
naeringsgruppe.kode="X", 
naeringsgruppe.beskrivelse= "Bolig", 
etasjer.etasjeplan.kode="H", 
etasjer.etasjeplan.beskrivelse="H", 
etasjer.etasjenummer = "01", 

etasjer.antallBoenheter = "1", 
etasjer.bruksarealTotalt = 100, 
etasjer.bruksarealTotaltSpecified = true 
etasjer.bruksarealTilAnnet = 0, 
etasjer.bruksarealTilAnnetSpecified = true, 

etasjer.bruksarealTilBolig = 100, 
etasjer.bruksarealTilBoligSpecified = true, 

etasjer.endring =  EndringsstatusType.Ny 

 

Nivå 3-4 Vedlegg[0..*] ByggesaksBIM (IFC-format)  

Nivå 4 Vedlegg[0..*] Digital situasjonsplan  

 

Matrikkelopplysninger

+ adresse: Adresse [0..*]

+ bygning: Bygning [0..*]

+ eiendomsidentifikasjon: Matrikkelnummer [0..*]

+ oppdatertDato: dateTime [0..1]
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Forventet resultat Testresultat Dato OK Kommentar 

Normalsituasjon Nivå 0 

Saksnummer oversendes 

OK 13/10-20  

Normalsituasjon Nivå 1 

Godkjente tegninger oversendes i 
tillegg 

OK 13/10-20  

Normalsituasjon Nivå 2 

Strukturerte data oversendes i tillegg 

OK 13/10-20 «sakstittel» eksisterer ikke i skjema og er ikke satt 

Normalsituasjon Nivå 3 

ByggesaksBIM oversendes i tillegg 

OK 13/10-20  

Normalsituasjon Nivå 4 

Digital situasjonsplan oversendes i 
tillegg 

Ikke støttet   
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3.2.5 Mottak av kvitteringsmelding – matrikkelført 

eByggesak løsningen skal motta kvitteringsmelding fra matrikkelklienten om at tiltaket er matrikkelført og ajourføre saken med 

informasjon om dette. 

 

Testtrinn Kriterium/Input Inputverdi Kommentar 

Hent 
melding 

   

Nivå 0-4 saksnummer saksaar = «2018», sakssekvensnummer = 
«123456» 

 

 Bygningsnummer[] Bygningsnummer = «12345678»  

 

 

Forventet resultat Testresultat Dato OK Kommentar 

Korrekt sak identifiseres Ikke støttet  Dette vil bli implementert i senere versjoner 

Byggesaken oppdateres med 
korrekte bygningsnummer 

Ikke støttet  Dette vil bli implementert i senere versjoner 

Milepæl «Matrikkelført» 
opprettes 

Ikke støttet  Dette vil bli implementert i senere versjoner 

 


