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Introduktion 

Moderniseringsstyrelsen vil løbende vedligeholde dette dokument, der oplister 

kendte fejl med tilhørende løsninger. Moderniseringsstyrelsens kan dog ikke ga-

rantere at en løsning virker for alle IDP’er og SP’er, da opsætninger af IDP’er og 

SP’er kan variere, samt der kan være variationer fra den ene software til den anden 

i forhold til konfigurationsmuligheder. 

Dette dokument skal derfor kun ses, som en vejledning til mulige løsninger – og 

ikke som en løsning til et konkret problem.  
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ErrorCode: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Responder. 

Message: 

Fejlbesked/fejlkode 

Følgende fejl er set ved opsætning af en identitetsudbyder – og giver følgende be-

sked: 

 

Validering af fejl 

 Det er muligt at spore fejlen til den konkrete identitetsudbyder ved at kigge i 

SAMLresponse: 

 

I ovenstående SAMLresponse er det muligt at se IDP udbyder i <saml:Issuer> 

[IDP Navn] </saml:Issuer>, som er markeret med en grøn firkant - oftest ligner 

navnet en URL. 

I <samlp:StatusCode Value=”[værdi]”> markeret med rød firkant, er det mu-

ligt at læse status for SAMLresponse. Heri inkluderet hvem fejlen opstod hos (i 

eksemplet Responder), samt hvad status på request (i eksemplet Denied). 

OBS på, at der er flere <samlp:StatusCode Value=”[værdi]”>. 

Kendte løsninger 

På IDP-siden skal MODST SSO stå som en Transient name identifier som de-

fault. 

  

ErrorCode: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Responder. Message: 
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Error details: MSIS7007: The requested relying party trust… 

Fejlbesked/fejlkode 

Denne fejl kan vise sig, når en bruger ønsker at anvende et fagsystem, eksempelvis 

Modst SSO SamlClaimApp. 

 

Validering af fejl 

Fejlen skyldes manglende opsætning. Fejlbeskrivelsen specificere også, at det er en 

”unspecified or unsupported” trust til Modst SSO. Om det er en fagsystem eller 

identitetsudbyder kan kontrolleres ved at vælge Modst SSO SamlClaimApp – og 

efterfølgende vælge relevant identitetsudbyder. Kan brugeren se sine claims er det 

ikke identitetsudbyderen, der er udfordringen.  

For at anvende SamlClaimApp fra Modst SSO produktionsmiljø anvendes: 

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/ 

For at anvende SamlClaimApp fra Modst SSO testmiljø anvendes: 

https://testsso.modst.dk/samlclaimapp/  

Kendte løsninger 

Lad IdP’en eller systemet blive opsat før SSO tages i brug. 

  

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/
https://testsso.modst.dk/samlclaimapp/
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Fejl detaljer: ID4037: The key needed to verify the signature 

could not be resolved 

Fejlbesked/fejlkode 

Fejlen betyder, at signaturen ikke kan valideres. Dette kan ske, når en kryptering 

og signatur ikke passer sammen på det udstedte token/saml-assertion. 

 

NB! Denne fejl er registreret i forbindelse med opsætning af en identitetsudbyder. 

Validering af fejl 

Denne fejl kan valideres ved, at vælge relevant identitetsudbyder på Modst SSO 

SamlClaimApp. Denne fejl ses typisk i forbindelse med opsætning af en identitets-

udbyder eller ved certifikatskift. 

For at anvende SamlClaimApp fra Modst SSO produktionsmiljø anvendes: 

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/ 

For at anvende SamlClaimApp fra Modst SSO testmiljø anvendes: 

https://testsso.modst.dk/samlclaimapp/  

Kendte løsninger 

Der skal laves et nyt signeringscertifikat, som passer til krypteringen. Certifika-

terne må gerne være selfsigned og skal være SHA-256 med en minimum 

  

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/
https://testsso.modst.dk/samlclaimapp/
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Fejl detaljer: No value set for NameClaimType…  

Fejlbesked/fejlkode  

Denne type fejl indikerer at der mangler en værdi for det nævnte claim. I dette til-

fælde handler det om claimet ”http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/iden-

tity/claims/name” 

 

Validering af fejl 

Denne fejl kan valideres ved, at vælge relevant identitetsudbyder på Modst SSO 

SamlClaimApp. Denne fejl ses typisk i forbindelse med opsætning af en identitets-

udbyder. 

For at anvende SamlClaimApp fra Modst SSO produktionsmiljø anvendes: 

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/ 

For at anvende SamlClaimApp fra Modst SSO testmiljø anvendes: 

https://testsso.modst.dk/samlclaimapp/  

For at se standard claims i MS ADFS kan man gå til: https://docs.micro-

soft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/technical-reference/the-role-of-

claims 

Kendte løsninger 

Der skal opsættes en claim-værdi hos IdP. Hvilken værdi, der forventes fra speci-

fikke claims er specificeret i IdP’ernes opsætningsvejledning, der er tilgængelig på 

https://modst.dk 

 

 

  

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/
https://testsso.modst.dk/samlclaimapp/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/technical-reference/the-role-of-claims
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/technical-reference/the-role-of-claims
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/technical-reference/the-role-of-claims
https://modst.dk/
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Fejl med hexadecimal referencenummer 

Fejl, der giver et referencenummer angivet i hexadecimaler, kan betyde mange for-

skellige ting. Oftest vil MODST ikke have mulighed for at bistå med problemløs-

ning for denne type fejl, da den egentlige fejlkode ikke kendes. 

I forbindelse med fejlen vil identitetsudbyderes domæne også figurere, hvilket ty-

der på, at referencenummeret og med dertilhørende årsagsforklaring og fejlkode 

kan findes hos identitetsudbyderen. 

 

OBS! Layout af denne fejl kan findes i flere varianter. 

Validering af fejl 

Der kan gøres forsøg med forskellige indstillinger på SSO-siden, for at se om fej-

len kan fremprovokeres flere steder eller om det er et specifikt sted i login-flowet. 

Kendte løsninger 

Identitetsudbydere skal finde den rigtige fejlkode i egen log – og kan efterfølgende 

indsende den til MODST. Identitetsudbyderen kan også selv afhjælpe fejlen uden 

MODST’s indblanding. 
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Dit login kan ikke behandles da den konto du bruger ikke 

opfylder nogle prædefinerede betingelser.condition" 

Denne fejl vises, hvis brugeren ikke opfylder de definitioner, som Moderniserings-

styrelsen skal have oplyst for at identificere en valid adgang til en identitetsudby-

der. 

 

Validering af fejl 

Luk din browser og prøv igen. Forsætter fejlen kontakt MODST Support via ser-

viceportalen. 

OBS! SSO-fejl indmeldes i kategorien Øvrige  Single sign-on 

Kendte løsninger 

Brugeren kontakter MODST Support med skærmbillede af fejl, samt skærmbillede 

af brugerens claims. Brugeren kan få vist sine claims på: 

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/   

  

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/
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An error occurred during an attempt to read the federation 

metadata… 

Fejlbesked/fejlkode 

Fejl ved indlæsning af metadata URL i ADFS. 

 

Validering af fejl 

Dette er en fejl hos den opsættende part, hvis MODST metadata kan tilgås og ud-

trækkes via en browser. Kunden kan forsøge, at åbne en browser på sin server, for 

at se om filen er tilgængelig fra serveren. Kan metadata ikke hentes, så har serve-

ren ikke adgang til internettet. Kan metadata hentes, er der udført konfiguration i 

ADFS, der bevirker at URL’en ikke kan testes. 

Løsning 

Kunden skal tage kontakt til egen teknikker, der har erfaring med opsætning af 

ADFS. Dette er ikke et MODST problem, så længe metadata kan hentes via me-

tadata-URL. 
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Transformationspipelinen blev stoppet 

Fejlbesked/fejlkode 

Denne fejl kan ses i forbindelse med Identitetsudbydere og Serviceudbydere. Fej-

len er observeret i forbindelse med opsætning af ny IdP’er og SP’er. 

 

Validering af fejl 

Når en bruger anvender SSO-URL til et fagsystem, der er i opsætningsfasen for 

enten systemet eller institutionen, vil denne fejl blive præsenteret efter, at bruge-

ren er logget ind på domænet. Dette kan verificere ved at anvende Firefox, som 

afbryder SSO-login, da Firefox ikke kan anvende Kerberos-token udstedt af Win-

dows. Brugeren skal derfor logge ind igen med egen institutionsbrugerprofil og 

password i Firefox. Hvis fejlen eksistere stadig, vil den bliver præsenteret herefter 

i login’et. 

Løsning 

Brugeren kontakter MODST Support med skærmbillede af fejl, samt skærmbillede 

af brugerens claims. Brugeren kan få vist sine claims på: 

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/  

https://sso.modst.dk/samlclaimapp/

