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NY LANDSDÆKKENDE FACILITETSDATABASE

 Samarbejde mellem Idan og Lokale og Anlægsfonden, som 
tidligere stod for facilitetsdatabasen.

 Søgbar database med idrætsanlæg inden for en række 
facilitetskategorier.

 Inkluderer en del private faciliteter som fitnesscentre.

 Brugervenlig og overskuelig præsentation af data.

 Geografiske placeringer (GIS-data) på alle anlæg og mulighed 
for at downloade data til egen analyse.

 Dynamisk database – flere facilitetstyper vil komme til i bølge 
2 – f.eks. syvmandsbaner til fodbold og diverse specialanlæg. 
Desuden mulighed for løbende at indsende korrektioner.



INDSAMLING AF DATA TIL FACILITETSDATABASEN 

Status på dataindsamling:

• Grundindsamling stort set færdig i 

alle kommuner.

• 60 lister udsendt til validering i 

kommunerne (43 valideret)

• Resten følger i de nærmeste uger

Helt ny indsamling af data. Vi 
indsamler selv grunddata, 
kommuner verificerer. Tidligere 
var det omvendt.

Tak til alle kommuner! 



STYRENDE PRINCIPPER FOR DATABASENS INDHOLD:

 Faciliteten/anlægget 
skal være dedikeret til 
idrætsudøvelse som en 
primær aktivitet. 

 Idrætsfaciliteten er helt 
eller delvist – eventuelt 
mod betaling – åben for 
offentligheden
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OMFATTEDE FACILITETSTYPER I FØRSTE RUNDE

 Atletikanlæg

 Fodboldbaner (i første omgang kun 11-mands)

 Store haller/håndboldhaller – 800 m2 og over

 Mindre haller/sale – 300-799 m2

 Idrætslokaler/sale – under 300 m2 (ikke alle)

 Curlingbaner

 Skøjtebaner

 Svømmebassiner

 Badmintonhaller

 Fitness-/motionscentre

 Ridebaneanlæg

 Skydeanlæg

 Tennisanlæg/tennishaller

 Golfanlæg
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SØGBAR DATABASE PÅ KORT



SØGNING/FILTRERING MED NØGLETAL



SØGNING/FILTRERING MED NØGLETAL



VISNING AF DATA PÅ ENKELTANLÆG



SIMPLE KRYDSNINGER AF DATA



TABELVISING MED DOWNLOAD AF DATA



HVOR STÅR VI NU?

 Har været igennem længerevarende research- og 
udviklingsforløb med henblik på at undersøge 
brugerbehov og formidlingsløsninger.

 Leverandør af den tekniske løsning er fundet, og 
programmeringsarbejdet er i gang.

 Dataindsamling stort set afsluttet – valideringsproces 
er i gang. 

 Større testning i foråret inden endelig 
offentliggørelse.

 Herefter løbende vedligeholdelse og udbygning. Her 
kan alle bidrage!


