
Etableringen af en fællesoffentlig 
datafordeler 
 
 
 
Digitaliseringsstyrelsen 



Fællesoffentlige data: Scope 



Grunddataprogrammet fokusområder 

• Omkostninger ved grunddata 

• Tilgængelighed af grunddata 

• Kvalitet af grunddata 

• Sammenhæng i grunddata 

• Styring af grunddata 

 

 



Ny fællesoffentlig infrastruktur til distribution af 
grunddata 



• Der eksisterer i dag separate distributionsløsninger for 
grunddata om personer, virksomheder, adresser, boliger og 
geografi, som dog funktionelt minder meget om hinanden.  

• For de myndigheder, der står for disse registre, er distribution 
forbundet med stigende omkostninger 

• Bl.a. forventes frie geografiske grunddata samt 
virksomhedsdata at skabe grundlag for endnu større 
anvendelse 

• For de offentlige dataanvendere er det omkostningsfuldt og 
mindre stabilt at skulle hente data fra flere forskellige 
distributionsløsninger 

• Hvis hver arbejder med 99% oppetid kan 
integrationsløsninger have væsentligt lavere samlet oppetid 

 

 

Datafordeler: udfordringer 



• Alle grunddata distribueres via Datafordeleren. Datafordeleren kan også 
anvendes til at distribuere andre relevante data end grunddata. 

• Opdatering af grunddata sker fortsat gennem grunddata-forvalterens 
grænseflader. Grunddata-forvalteren skal til Datafordeleren levere og 
vedligeholde en opdateret kopi af grunddata med en frekvens, der er 
tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for aktualitet. 

• Eksisterende dataansvar er uændret, og dataansvarlige sikrer udviklingen af 
data- og grænsefladebeskrivelser til udstilling på Datafordeleren. Tværgående 
databeskrivelser udarbejdes i samarbejde af de relevante dataansvarlige.  

• Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser/abonnement og fil-
distribution til både offentlige og private brugere. 

• Datafordeleren leverer standardiserede aftaler for adgang til grunddata. 

• Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller 
betalingsaftaler har ret til at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger 
som udgangspunkt hente disse data uden yderligere omkostninger.  

• Datafordeleren opbevarer og distribuerer data i henhold til gældende lov. 

 

Datafordeler principper 



Datafordeler 
basis platform 

Autentifikation 
(2) 

Accounting / 
Statistik (7) 

Afregning 
(betaling) (8) 

Switchboard (9) 

Skalering / 
performance (21) 

Fildistributinon 
(herunder FTP) 

(13)  

Administration af 
datafordeler (14) 

Opdatering af 
data i   

Datafordeler (16) 

Logning og 
monitorering (24) 

Produkthåndterin
g (26) 

Synkronisering 
med 

grunddataregistr
e (27) 

Brugerstyring 
(administration) 

(1) 

Transformation 
(22) 

Metadata (10) 
Service /  

forespørgsel 
validering (30) 

Filtrering (6) 

Adgang / profiler 
håndtering 

(authorization) 
(3) 

Servicelag til 
Datadistribution 

(12) 

Datalag (15) 

Geo Paas 

Register Paas 

Fælles Paas 

Fælles IaaS 

Grunddataregistre 

Push Pull 

Fælles Paas 



Datafordeler udvidet platform 

Brugeradfærds-
statistik (20) 

Jobskedulering 
(25) 

Håndtering og 
distribution af 
hændelser (4) 

Abonnement (11) 
UI til validering af 

data i 
Datafordeler (19) 

Processtyring 
(23) 

Forretnings 
objektlag og 

regler (5) 

Udvidelses 
rammeværk (17) 

Udviklings 
rammeværk (31) 

Selvbetjening/ 
abonnentinitieret 

udtræk (18) 

Geo Paas 

Register Paas 

Fælles Paas Fælles Paas 

Fælles IaaS 

Basis Platform 



Bølgeplan for implementering 



5. Spørgsmål og opsamling 
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