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• Ansvarar för långsiktig planering av  

transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart

• Ansvarar för byggande, drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar

• Färjerederi, museiverksamhet, kunskaps- och 

förarprov

Vad gör Trafikverket?
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17 500 km 

järnvägsspår

14 968 spårväxlar

1458 trafikplatser för järnväg 

(744 stationer som möjliggör 

på- och avstigning)

105 748 km 

statliga vägar 

42 665 km kommunala 

gator och vägar 

458 210 km 

enskilda 

vägar

16 000 broar 

(4190 järnvägsbroar) 

41 färjeleder

18 559 km 

cykelväg

453 km 

gångväg

Data om Sveriges vägar och järnvägar
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Motorcykelflöden i Trafikflödeskartor

SPA

Nationellt cykelbokslut 2014

Pågatågstrafik på Trelleborgsbanan

Webbkarta för projekt dubbelspår Änglholm-

Helsingborg

Hallandsåstunneln

Nyheter i korthet

http://projektinfo.trafikverket.se/Angelholm_Helsingborg/
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© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

NJDB – Nationell järnvägsdatabas
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NVDB omfattar statliga, kommunala och enskilda vägar i 

landet

• Bilnät 60 662 mil

• Cykelnät 1 855 mil, 

motsvarar ca 85% täckningsgrad

• Gångnät 45 mil

låg täckningsgrad

Statliga vägdata

• Registreras endast på det statliga vägnätet

Vägdata
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Att leverera cykelnät och gångnät

Data ska levereras enligt formatspecifikationer och övriga styrande och stödjande 
dokument, se http://www.nvdb.se/sv/Dokumentation/. 

Särskilda insamlingsregler gäller för gångnätet och dess företeelser

Kontakta indatastöd@trafikverket.se

– För att upprätta nya dataleveransbilagor för både bil- och gäng- och cykelnät

– Få stöd kring insamling, regler, leveransplan

– Övriga frågor

Cykelnät
• Leverans kan ske via

– godkänt system för leverans av data 

– underlag som skickas till nvdb-leverans@trafikverket.se

– NVDB på webb

Gångnät
• Nät leverans i XML-format enligt svensk standard via system som är ”godkända” av 

Trafikverket.

• Företeelser för gångnät kan levereras i shapeformat som underlag till nvdb-
leverans@trafikverket.se

http://www.nvdb.se/sv/Dokumentation/
mailto:indatastöd@trafikverket.se
mailto:nvdb-leverans@trafikverket.se
https://nvdb2012.trafikverket.se/
mailto:nvdb-leverans@trafikverket.se
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© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Bil-, gång- och cykelvägdata
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Trafikverket ska:

tillhandahålla data enligt 

definitionen för öppna data

succesivt öppna upp 

efterfrågad data

Beslut öppna data
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• Införande av 3 alternativ för åtkomst till data via 

Lastkajen

– Licensgodkännande

– Licensgodkännande + registrerad e-postadress

– Supportavtal

• Produktpaket 

– Förgenererade dataset för prioriterade verksamheter

Vad händer nu?
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www.trafikverket.se/tjanster/data/

www.trafikverket.se/njdb

www.nvdb.se

nvdb@trafikverket.se

njdb@trafikverket.se

lastkajen@trafikverket.se

indatastod@trafikverket.se

Stöd till användare

http://www.trafikverket.se/tjanster/data/
http://www.trafikverket.se/njdb
http://www.nvdb.se/
mailto:nvdb@trafikverket.se
mailto:njdb@trafikverket.se
mailto:lastkajen@trafikverket.se
mailto:indatastod@trafikverket.se

