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Det digitala  
cykelvägnätet

Vägdata – en förutsättning för rätt beslut

Just nu  
finns det 2 762 700 meter  

cykelnät i Skåne.

Fråga Vägdata. Vi vet.



Idag är cyklister många gånger också bilister. Det 

betyder att de ställer samma krav när de sitter på cy-

keln som de gör när de sitter bakom ratten. De vill ha 

bra vägar, bra information och de är ofta utrustade 

med både cykeldator och navigator. 

Därmed ökar också efterfrågan på digitala cykel-

vägdata – data som gör det möjligt för olika aktörer 

att bygga smarta lösningar som gör det ännu mer 

attraktivt att cykla. 

Stor nytta för många grupper
Tjänster som är kopplade till det digitala cykelväg-

nätet kan till exempel hjälpa cyk- 

lister att:

hitta den snabbaste cykelvägen till jobbet, af-•	

fären eller vänner

hitta den säkraste cykelvägen till barnens skola•	

hitta en upplyst cykelväg •	

planera en utflykt eller en träningsrunda•	

Bra för miljön, bra för folkhälsan

nu tar nVDB ännu ett steg  
och satsar på cykelvägnätet

mycket tyder på att cyklandet kommer att öka i Sverige under de närmaste åren. Den inten-

siva klimatdebatten och den snabba prisutvecklingen på  

bensin och andra drivmedel kommer att påverka utvecklingen.

foto: Craig Jewell

Uppgiften på förstasidan är lagrad i NVDB 2010-03-02.

Detta är utgåva 2 av denna broschyr.
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Tack vare de nya digitala informationstjänsterna blir 

det både enklare och roligare att ta cykeln.

Dessutom har cykelvägdata stor betydelse för olika 

samhällsfunktioner. Ett exempel är Räddningstjäns-

tens planering av snabba och säkra utryckningar. 

nVDB Siktar högt
Vi som arbetar med NVDB står inför en stor utma-

ning. Målet är att cykelvägnätet ska finnas digitalt 

och vara tillgängligt för exempelvis ruttplanering 

och navigering. 

Arbetet är redan igång – nu behöver vi din hjälp 

med att samla in de data som behövs för att nätet ska 

vara komplett och för att det ska fortsätta att hålla en 

hög kvalitet. 

Läs mer om detaljerna kring det digitala cykelvägnä-

tet på de närmaste sidorna. 

Hör gärna av dig om du undrar över något. Kontakt-

uppgifter hittar du på sista sidan.

Smarta tjänster baserade på det digitala cykelvägnätet 

finns redan. En av dem är Cykelreseplaneraren i Göteborg.

Tjänsten är webbaserad och lanserades våren 2008 av 

Göteborgs Stad. Genom att ange start och mål för en resa 

får cyklisten bland annat veta hur lång sträckan är, hur lång 

tid det tar att cykla den, hur höjdprofilen ser ut och hur 

många kalorier han eller hon förbränner.

Lättnavigerat i göteborg
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CykeLnätet  
(heLa nätet ingår i CykeLVägnätet)
..är alla vägar som är avsedda för cykeltrafik, till 

exempel: 

cykelbana•	

cykelfält•	

vägpassager i plan avsedda för cykeltrafik med •	

vägmarkering, till exempel cykelöverfart och 

övergångsställe

vägpassager i plan avsedda för cykeltrafik utan •	

vägmarkering, till exempel gatupassage utan 

överfartställe

BiLnätet  
(DeLar aV nätet ingår i CykeLVägnätet)
..är alla vägar som är avsedda för biltrafik, allt från 

motorväg till skogsbilväg. 

Ur cyklistens perspektiv kan bilnätet delas in i två 

kategorier:

1. Bilnät som är tillåtet för cykeltrafik (ingår i cykel-

vägnätet):

Avsnitt på bilnätet som ur vissa aspekter är utpekade 

för  cykeltrafik är följande: 

cykelleder •	

rekommenderad bilväg för cykeltrafik (Väghålla-•	

rens  rekommendation att leda cyklisten i  vissa 

trafikmiljöer.)

Övrigt bilnät (här finns  huvuddelen av bilnätet)•	

2. Bilnät som ej är tillåtet för cykeltrafik (ingår inte i 

cykelvägnätet), exempelvis:

motorvägar •	

där förbud mot trafik med cykel gäller•	

 
Mer detaljerad information hittar du i NVDB – Specifikation av innehåll – Cykelnät och NVDB – Specifikation av innehåll – 

Företeelser på cykelvägnätet. Båda dokumenten finns på www.nvdb.se/dokumentation under NVDB – innehållspecifikation.

På www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/Informationsfilmer/trafikregler/svensk.htm kan du även titta på ett bildspel som 

beskriver trafikregler för cyklister vid vägpassager.

 Vad är ett cykelvägnät?
ett cykelvägnät består av alla vägar som får användas för cykeltrafik. 

Cykeltrafik kan gå på cykelnätet och på den del av bilnätet som är tillåtet  

för cykeltrafik. Det betyder att cykelvägnätet omfattar hela  

cykelnätet och stora delar av bilnätet.
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Cykelfält
Separation: Vägmarkering

Cykelbana
Separation: Räcke

Cykelbana
Separation: Skiljeremsa

Cykelöverfart i plan 
Ej reglerad korsning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd: Finns

Övergångsställe 
Reglerad korsning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd: Finns ej   

Belysning

Gatupassage utan överfartställe

Annan cykelbar förbindelse

Annan 
ej cykelbar 

förbindelse



Cykelfält
Separation: Vägmarkering

Cykelbana
Separation: Räcke

Cykelbana
Separation: Skiljeremsa

Cykelöverfart i plan 
Ej reglerad korsning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd: Finns

Övergångsställe 
Reglerad korsning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd: Finns ej   

Belysning

Gatupassage utan överfartställe

Annan cykelbar förbindelse

Annan 
ej cykelbar 

förbindelse
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företeelse

Vägtrafiknät

Beskrivning

Beskriver uppdelning av vägnätet för 
olika trafikslag. 

kommentar

De nättyper som kan registreras är 
Bilnät eller Cykelnät

företeelser som är administrativa

företeelse

C-Cykelled

Beskrivning

Sammanhängande stråk av vägar avsed-
da eller lämpliga för cykeltrafik. Förete-
elsen kan registreras på både Bilnät och 
Cykelnät.

kommentar

Värdet kan vara Pendlingsled,  
Cykelturismled eller Motionsled.
Namnet på cykelleden registreras, 
exempelvis:
Namn = Sverigeleden

C-Rekommenderad bilväg för  
cykeltrafik

Bilvägar som är rekommenderade för 
cykeltrafik. Företeelsen kan enbart 
registreras på bilnätet.

Gatunamn Adressbildande namn på gatan.
Namnet är vanligtvis skyltat.

Exempelvis:
Namn = Åsgatan

Väghållare Den som är ansvarig för väghållningen 
på en väg. 
Väghållaren kan vara en annan än den 
som utför arbeten på vägen.

Värdet kan vara Statlig, Kommunal eller 
Enskild. 
Även väghållarnamn och organisations-
nummer registreras.

Övrigt vägnamn Namn på vägen som inte är ett  
gatunamn (se ovan).

Exempelvis:
Övrigt vägnamn = Gula leden

företeelser för trafikregler

företeelse

Förbjuden färdriktning

Beskrivning

Uppgift om påbjuden eller förbjuden 
färdriktning.

Förbud mot trafik Trafikregel om förbud mot trafik. Exempelvis:
Förbud mot trafik = gäller moped  
klass II.

Vägtrafiknät

kommentar

8
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företeelser som är vägtekniska

företeelse

Bro och tunnel

Beskrivning

Vägens förhållande till en konstruktion 
(bro eller tunnel). 

kommentar

Värdet kan vara
• Överfart*
• Underfart
(Det som i dagligt tal ofta kallas cykel-
tunnel är i regel Underfart).
I de fall vägen går i en tunnel registreras 
• Tunnel
*Överfart ska tills vidare inte  
registreras. 
  

C-Cykelvägtyp Beskrivning av vägens utformning. Värdet kan vara Cykelbana, Cykelfält, 
Cykelöverfart i plan, Övergångsställe, 
Gatupassage utan överfartsställe,  
annan cykelbar förbindelse eller annan 
ej cykelbar förbindelse.  

C-Reglering Cykelöverfart i plan eller Övergångs-
ställe är bevakade om trafiken regleras 
med trafiksignaler.

Värdet kan vara Reglerad korsning eller 
Ej reglerad korsning.
En reglering kan t ex vara trafikljus eller 
järnvägsbom.

C-Separation Anger om cykelbanan är Friliggande 
eller om det finns någon typ av separa-
tion mellan cykelbana och bilväg. 
Företeelsen förekommer endast på 
Cykelbana och Cykelfält.

Värdet kan vara
• Kantsten
• Skiljeremsa 
• Räcke  
• Vägmarkering
• Okänt 

C-Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Anger om det förekommer en trafik-
säkerhetshöjande åtgärd (vanligtvis 
fartdämpande) på Cykelöverfart i plan 
och Övergångsställe.

Värdet kan vara
• Finns
• Finns ej 
• Okänt

Färjeled Vägförbindelse över vattendrag med 
fartyg. Kan vara allmän (avgiftsfri) eller 
enskild.

Namn på färjeleden ska anges. 

För cykelnät avses färjor som tar  
ombord cyklar, men inte bilar.
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kommentar

företeelser som är vägtekniska

företeelse 

Höjdhinder upp till 4,5 meter

Beskrivning

Hinder som medför begränsning av fri 
höjd.

Värdet kan vara

• Vägport 
• Bro 
• Tunnel 
• Övrigt hinder

Exempelvis: Fri höjd = 3,2 meter

Slitlager Beskriver vägens slitlager. Värdet kan vara Grus eller Belagd. Med 
Belagd menas exempelvis asfalt,  
betong, gatsten eller oljegrus.  

Vägbredd Beskriver vägens medelbredd. Exempelvis:
Bredd = 2,0 meter

Väghinder Förekomst av permanent hinder med 
syfte att hindra obehörig fordonspas-
sage.

Värdet kan vara

• Pollare 
• Eftergivlig grind 
• Ej öppningsbar grind eller cykelfålla 
• Låst grind eller bom 
• Betonghinder 
• Övrigt

Även passerbar bredd kan anges.

företeelser för trafikutrustning

företeelse

C-Belysning

Beskrivning

Anger att belysning finns längs  
cykelnätet.

Sträckan där det finns belysning ska 
registreras. I övrigt inga värden.

kommentar

företeeLSer Som kan finnaS på CykeLVägnätet



företeelse om värde   kan företeelser väljas om värde kan även företeelse väljas

Vägtrafiknät Bilnät  C-Cykelled    

     C-Rekommenderad bilväg  

   för cykeltrafik    

  

 Cykelnät  C-Belysning    

     C-Cykelled    

     C-Cykelvägtyp Cykelbana C-Separation

          Cykelfält C-Separation

       Cykelöverfart i plan C-Reglering

           C-Trafiksäkerhetshöjande   

        åtgärder

          Övergångsställe C-Reglering

           C-Trafiksäkerhetshöjande   

        åtgärder

         Gatupassage utan 

       överfartsställe

        Annan cykelbar  

       förbindelse     

       Annan ej cykelbar  

       förbindelse 

SamBanD meLLan SpeCifika CykeLVägnätSreLateraDe företeeLSer



Här nedan visas ett antal olika exempel på hur man registrerar cykelvägtyper på cykelvägnätet.

Cykelvägstyp ”Cykelbana”
Cykelbana som ansluter till bilväg

Cykelnätet (streckad blå linje) ansluter vinkelrätt till ett bilnät (heldragen blå linje). 
Cykelbanan (gult fält) registreras med en företeelse av företeelsetypen ”C-Cykelvägtyp” med värdet 
”Cykelbana” (röd linje) samt med företeelsen C-separation med värdet ”Friliggande” som beskrivning 
av cykelbanans förhållande till bilvägen. Företeelsen slutar där cykelbanan ansluter till bilvägen. 

Cykelvägstyp ”Cykelfält”
Cykelbana som övergår i cykelfält

 

När cykelbanan övergår till ett cykelfält på bilvägen registreras företeelsetypen ”C-Cykel-
vägtyp” med värdet ”Cykelfält” (röd linje). 

12

Så här aVBiLDaS företeeLSer på CykeLVägnätet i nVDB

cykelbana cykelfält
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Så här aVBiLDaS företeeLSer på CykeLVägnätet i nVDB

Cykelvägstyp ”övergångsställe”
Cykelbanor som kopplas samman via ett övergångställe

Övergångstället registreras med en företeelse av typen ” C-Cykelvägtyp” med värdet ”Övergångställe” 
(röd linje). 

Cykelvägstyp ”Cykelöverfart i plan”
Cykelbanor som kopplas samman med en cykelöverfart i plan

Cykelöverfarten registreras med en företeelse av typen ” C-Cykelvägtyp” med värdet ”Cy-
kelöverfart i plan” (röd linje). 

I detta fall ligger cykelöverfarten intill övergångsställe, men det är cykelöverfarten som skall 
registreras.
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Så här aVBiLDaS företeeLSer på CykeLVägnätet i nVDB

Cykelvägstyp ”gatupassage utan överfartställe”

I vissa områden är det vanligt att cykelbanan gör ett avbrott vid en korsande bilväg  
utan att det finns ett övergångsställe eller cykelöverfart. Exemplet ovan registreras 
med en företeelse av typen ” C-Cykelvägtyp” med värdet ”Gatupassage utan 
överfartsställe”(röd linje).

Foto: Janusz G
aw

ron
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Vägdatas kundtjänst

(NVDB är en del av Väg och trafikdata)

Öppetider kl 08.00–16.00, tel 0771-900 100, e-post: nvdb@trafikverket.se
www.nvdb.se 

www.trafikverket.se/lastkajen.se, e-post: lastkajen@trafikverket.se

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90

www.trafikverket.se


