
 
 

National kortlægning af cykelinfrastruktur - for bedre  

rutevejledning og strategisk planlægning 

Det er i dag svært at få overblik over og adgang til data om cykelinfrastruktur – f.eks. type og stand. Dertil 

kommer, at eksisterende tilgængelige data kan mangle detaljer af stor relevans for planlæggere ifm. 

mobilitetsplanlægning. Det er problematisk både i forhold til udvikling af rutevejledning og 

trafikinformation for pendlere og rekreative brugere på cykel og i forhold til at forbedre tværkommunal og -

regional infrastrukturplanlægning. 

Derfor har Danske Regioner, Region Hovedstaden og Kommunerne Landsforening sat et FODS-projekt i 

søen med titlen ” National kortlægning af cykelinfrastruktur - for bedre rutevejledning og strategisk 

planlægning”. 

Det er ikke målet at udvikle og etablere en ny kortlægning, men formålet er at få eksisterende og evt. nye 

datakilder til at spille optimalt sammen – og med en god tilgængelighed til data for den regionale og 

kommunale mobilitetsplanlægning. 

Gode tilgængelige data vil være med til at understøtte den grønne omstilling af transportsektoren i 

Danmark kan samtidig være med til at understøtte sunde transportformer som cykling. 

Initiativet skal:  

1) Udarbejde en plan for standardisering af data for cykelinfrastruktur med øje for, at det i højere 

grad understøtter end komplicerer dataregistreringen i kommunerne. Som en del af 

standardiseringen vil der også blive set på, hvilke data er relevante. Udover stiregistrering kan data 

om eksempelvis stibredde, belysning, cykeltrafikmængder på sti, motoriserede trafikmængder på 

vej mm. være relevant både i forbindelse med efterfølgende rute-vejledningsudvikling eller 

strategisk cykelplanlægning. 

2) Udvælge platform for standardiserede data for cykelinfrastruktur. For at sikre at data kontinuert 

vil blive indsamlet, registreret og lagt til rådighed på lang sigt er der behov for at finde den bedste 

kilde/platform for data. Initiativet vil komme med en anbefaling af dette. 

3) Udarbejde forslag til indsamling af den standardiserede data for cykelinfrastruktur. Ønsket med 

initiativet er, at det bliver bæredygtigt, og at cykeldata på længere sigt indmeldes direkte af de 

ansvarlige myndigheder i korrekt datamodel for at sikre korrekt dataindmelding, -håndtering og -

lagring. 

Kontakt projektet, hvis du gerne vil vide mere 

Line Hvingel | lihv@kl.dk | +45 3370 3711 | Kommunernes Landsforening 

Bjørn Hallberg Nielsen | bjoern.hallberg.nielsen@regionh.dk | +45 2446 1542 | Region Hovedstaden 

Kia Madsen Region Hovedstaden  kia.madsen@regionh.dk | +45 2491 6716 | Region Hovedstaden 

Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen | jsm@regioner.dk | Danske Regioner  
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