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Konsolidering af GeoFA-data 
Nyt liv i det fælleskommunale geodatasamarbejde  

Kommunerne har i mange år udstillet kommunale fagdata 

gennem FKG-databasen. FKG-databasen - med det nye navn 

GeoFA – Geografiske Fagdata i GeoDanmark - bliver de første 

nye data, der med en vedtægtsændring bliver en del af 

GeoDanmarks organisatoriske setup. 

GeoFA-databasen rummer en del kommunalt forankrede 

geodata, f.eks. de kommunale friluftsdata og skoledistrikter, 

som ikke er tilgængelige gennem andre fællesoffentlige sy-

stemer. Det er frivilligt at lægge kommunale data i GeoFA-

databasen, hvorfor nogle datasæt vil være landsdækkende 

men ikke alle. 

Styrken ved en fælles datamodel 

GeoFA-databasen har den styrke, at den sikrer en standardisering af kommunale data på tværs af kommunegrænser og 

dermed en potentiel landsdækkende anvendelse af data. Det er desuden gratis for kommunerne at benytte databasen 

til opbevaring og udstilling af data – og også gratis for tredjepart ift. at anvende data. En fælles datamodel vil også sikre, 

at data får en ensartet kvalitet på tværs af kommunerne. Samtidig opnår kommunerne en mindre grad af afhængighed 

af leverandørerne, hvilket betyder, at det er billigere at skifte system eller arbejdsmetode. Når data kan bruges på tværs 

af kommunale grænser, vil der opstå nye muligheder for stordrift/fællesdrift, som alt andet lige er mere omkostnings-

effektivt for den enkelte kommune.   

Hvad får kommunerne og tredjepartsanvendere ud af projektet? 

• Let adgang til at uploade data fra lokale databaser til den fælles GeoFA-database 

• Let adgang til at editere i data 

• Let tilgængelig udstiling af data og i efterspurgte formater  

• Metadata og teknisk dokumentation, så man let kan danne sig et overblik over tilgængelige datasæt i forhold til at 

kunne innovere og bruge data i nye løsninger  

 

Hvordan organiseres arbejdet med konsolidering af GeoFA?  

Et nedsat projektgruppe forestår udviklingsarbejdet med inddragelse af interesserede kommuner. Der arbejdes med 

kompetenceudvikling, så kommunerne har lettere adgang til vejledninger, webinarer, workshop mm., der går dem i 

stand til let at arbejde med databasen. Kontakt projektleder Line Hvingel, hvis du vil vide mere om projektet LIHV@kl.dk. 
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