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1 Identifiering och syfte 

Titel Det svenska vägnätet 

Alternativ titel The swedish road network  

Språk Svenska 

Ämnesområde  Transporter 

Spatial representation Vektor/Linje 

Geografisk omfattning Omfattningen består av  det geografiska området Sverige. 

Temporal omfattning Från datum: 1980-01-01 

Till datum: 

Kontaktinformation lastkajen@trafikverket.se  

1.1. Sammanfattning 

Dataprodukten är ett referensnät för vägar, gator och andra leder eller platser som 

allmänt används för trafik med motorfordon samt vägar som är avsedda för cykel- och 

mopedtrafik. Vägar som är avsedda för gångtrafik kan ingå. Dataprodukten fungerar 

som referenssystem för egenskaper (företeelser) på vägnätet och möjliggör anknytning 

av  dem på vägnätet. Nätet i sig har ingen kännedom om de egenskaper som knyts till 

det. 

Dataprodukten ska beskriva hur vägen sträcker sig genom landskapet och hur vägarna 

hänger ihop dvs. dess geometri och topologi. Den ska v isa det befintliga och historiska 

vägnätet men kan även visa framtida vägnät.  

Dataprodukten beskrivs som en produkt men egentligen består nätet av olika 

komponenter, referenslänkar, noder samt referenslänkdelar.  

1.2. Syfte  

1.2.1. Beskrivning 

Sy ftet med dataprodukten är att representera Sveriges vägnät. Nätet ska kunna 

användas som ett referensnät för att kny ta händelser, egenskaper och objekt till vägnätet 

v ilket bl.a. bidrar till att vägrelaterat data kan samutnyttjas mellan verksamheter. 

Produktens geometri och topologi tillsammans med företeelserna ger en förutsättning 

som möjliggör t ex  ruttplanering eller övergripande planering.  

mailto:lastkajen@trafikverket.se
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1.2.2. Användningsfall 

Namn på användningsfall Beskrivning 

Linjärt referenssystem Nätet ska kunna användas som ett linjärt referenssystem för att knyta olika 

egenskaper (företeelser) till. De utbredningar som ska finnas för anknytning är 

sträck-, punkt-, nod-, sväng-, väg- samt vägutbredning med värd. 

1.3. Restriktioner 

Öppna data Ja 

Åtkomstrestriktioner Ej känslig information 

Användningsrestriktioner Creative commons CC0 1.0 Universiell 

2 Om dataproduktspecifikationen 

2.1. Beskrivning 

Dataproduktspecifikationen beskriver dataprodukten Det svenska vägnätet. 

Titel Dataproduktspecifikation – Det svenska vägnätet 

Version 6.0 

Datum 2021-04-12 

Format Pdf 

Språk Svenska 

Termer, begrepp och 

förkortningar 

https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-

vag/  

Kontaktinformation lastkajen@trafikverket.se  

 

3 Omfattning 

Omfattningar eller indelningar för dataprodukten beskrivs i tabellerna nedan. De 

används för att beskriva olika aspekter för hela eller olika delar av dataprodukten tex 

län, v issa objekt eller v iss tidsperiod.  

Det måste finnas en omfattning som täcker hela dataprodukten och övriga omfattningar 

måste ingå i den. 

Identitet för omfattning Hela dataprodukten 

https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
mailto:lastkajen@trafikverket.se
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Resurstyp Datamängd 

Namn på resurs Sverige 

Beskrivning av resurs Dataprodukten består av vägar, gator, torg och andra leder eller platser som 

allmänt används för trafik med motorfordon samt vägar som är avsedda för 

cykel- och mopedtrafik. Vägar som är avsedda för gångtrafik kan ingå.  

För en detaljerad beskrivning se 4.1. 

Utsträckning, beskrivning Omfattningen består av det geografiska området Sverige  

Geografisk utsträckning 

(latitud och longitud) 

Väst   10 

Öst     25 

Nord  69 

Syd    54 

 

Nedan beskrivs de omfattningar för dataprodukten som används för att beskriva de krav 

som ställs på dataprodukten. 

Identitet för omfattning Kvalitetskravklass 1 

Resurstyp Datamängd 

Namn på resurs - 

Beskrivning av resurs De utbredningar för dataprodukten där Funktionell vägklass har klass 0 till 3 och 

Vägtrafiknät har värdet bilnät. 

Kvalitetskravklasserna grundar sig på dataprodukterna Funktionell vägklass 

samt Vägtrafiknät, se referens #9. Vägnätet är indelat i fyra kvalitetskravklasser 

där de viktigaste vägarna har höga kvalitetskrav och de minst viktiga vägarna 

har låga kvalitetskrav. 

 

Identitet för omfattning Kvalitetskravklass 2 

Resurstyp Datamängd 

Namn på resurs - 

Beskrivning av resurs De utbredningar för dataprodukten där Funktionell vägklass har klass 4 till 5 och 

Vägtrafiknät har värdet bilnät. 

Kvalitetskravklasserna grundar sig på dataprodukterna Funktionell vägklass 

samt Vägtrafiknät, se referens #9. Vägnätet är indelat i fyra kvalitetskravklasser 

där de viktigaste vägarna har höga kvalitetskrav och de minst viktiga vägarna 

har låga kvalitetskrav. 

 

Identitet för omfattning Kvalitetskravklass 3 
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Resurstyp Datamängd 

Namn på resurs - 

Beskrivning av resurs De utbredningar för dataprodukten där Funktionell vägklass har klass 6 till 8 och 

Vägtrafiknät har värdet bilnät alternativt där Vägtrafiknät har värdet cykelnät eller 

gångnät. 

Kvalitetskravklasserna grundar sig på dataprodukterna Funktionell vägklass 

samt Vägtrafiknät, se referens #9. Vägnätet är indelat i fyra kvalitetskravklasser 

där de viktigaste vägarna har höga kvalitetskrav och de minst viktiga vägarna 

har låga kvalitetskrav. 

 

Identitet för omfattning Kvalitetskravklass 4 

Resurstyp Datamängd 

Namn på resurs - 

Beskrivning av resurs De utbredningar för dataprodukten där Funktionell vägklass har klass 9 och 

Vägtrafiknät har värdet bilnät. 

Kvalitetskravklasserna grundar sig på dataprodukterna Funktionell vägklass 

samt Vägtrafiknät, se referens #9. Vägnätet är indelat i fyra kvalitetskravklasser 

där de viktigaste vägarna har höga kvalitetskrav och de minst viktiga vägarna 

har låga kvalitetskrav. 

4 Innehåll och struktur 

4.1. Om dataprodukten 

Dataprodukten är ett referensnät för vägar, gator och andra leder eller platser som 

allmänt används för trafik med motorfordon samt vägar som är avsedda för cykel - och 

mopedtrafik, även vägar för gångtrafik kan ingå. Den ska vara en heltäckande 

vägdatabas för Sverige och bör betraktas som en av  samhällets grunddatabaser v ilket 

innebär att alla vägar, gator, torg, färjeleder och andra leder eller platser som används 

för trafik med motorfordon skall ingå. Till v iss grad finns även vägar inom 

parkeringsytor, bostads‐ och industriområden där biltrafik normalt inte förekommer 

men där det är fullt möjligt att köra för speciella behov.  

Dataprodukten skall vara fullständig när det gäller cykelvägar som används för cykel-, 

moped - eller gångtrafik. Dessutom kan vägar som är avsedda för enbart gångtrafik ingå. 

Däremot ingår inte traktorvägar, skoterleder eller tillfälliga vägar t.ex. isvägar. 

Följande ty per av bil- och/eller cykelvägar skall alltid ingå: 

− Bilvägar 
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Minimikrav  för en bilväg är att den har anlagd vägbana som är avsedd för 

biltrafik. På bäriga marker med god dräneringsförmåga kan egentlig 

vägkropp saknas. Bilvägen är framkomlig för lastbil, åtminstone när vägen är 

tjälad. Personbilstrafik är normalt möjlig men på de sämsta bilvägarna kan 

begränsad framkomlighet förekomma v id tjällossning och under ihållande 

regnperioder. Väg med namn eller adressplats skall redovisas som bilväg 

även om den inte uppfy ller dessa minimikrav. 

− Alla återvändsvägar (vägar som bara ansluter till en annan väg i ena änden) 

inom tättbebyggt område samt återvändsvägar längre än 100 meter utanför 

tättbebyggt område 

− Gator för kollektiv trafik 

− Vägar som uteslutande används av driftfordon, räddningsfordon eller andra 

fordon av  icke privat natur 

− Vägar som går genom parkeringsytor, torg, kajer och öppna y tor (avsedda för 

bil- och/eller cykeltrafik) 

− Vägar som går genom rastplatser 

− Gågator där t.ex . varutransporter med motorfordon är tillåten 

− Provisoriska vägar v id my cket stora ombyggnadsprojekt i främst storstäder 

− Färjeleder 

− Vägar konstruerade för fordon men där förbud mot trafik med fordon råder 

− Cy kelbanor och cykelfält 

− Cy kelöverfart och cykelpassage samt övergångsställe då de ingår i cy kelnätet 

− Förbindelser mellan cykelbanor som inte  utgörs av cykelbana (t.ex. en trapp 

eller en kortare passage möjlig att cykla eller där cykeln bör ledas) 

Följande ty per av vägar kan ingå men det finns inget krav  att de skall ingå: 

− Vägar inom parkeringsytor som ej är genomgående  

− Vägar inom inhägnade industriområden som enbart trafikeras av  fordon med 

ankny tning till den aktuella industrin 

− Vägar inom bostads‐ och industriområden där biltrafik normalt inte 

förekommer men där det är fullt möjligt att köra för speciella behov  

− Återvändsvägar utanför tättbebyggt område som är kortare än 100 meter 

 

Följande vägar anordnade enbart för fotgängare kan ingå: 

− Gångbana och trottoar  

− Övergångsställe 

− Passage genom by ggnad (av typen förbindelsegång)  

− Ramp (utformad för rörelsehindrade)  

− Perrong  

− Trappa, rulltrappa, rullande trottoar, hiss och snedbanehiss 
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− Linbana (annan än för gods och skidåkare) och bergbana (som ingår som 

förbindelse i gångnätet)  

− Torg, kaj och öppen y ta (avsedd för gångtrafik) 

− Förbindelse mellan gångbanor som inte utgörs av anlagd gångbana (t.ex. en 

kortare förbindelse mellan två gångvägar som frekvent används av 

fotgängare och som avsevärt förkortar promenadens längd) 

− Färjeled (linjetrafik på bestämd led med uppgift att transporter a personer) 

Följande ty per av vägar skall inte ingå: 

− Traktorvägar  

− Stigar, motionsspår och vandringsleder  

− Skoterleder 

− Tillfälliga vägar, t.ex. isvägar 

− Spår och leder på is eller snötäckt mark 

− Ridleder 

Dataprodukten ska beskriva hur vägen sträcker sig genom landskapet och hur vägarna 

hänger ihop dvs. dess geometri och topologi. Den ska v isa det befintliga och historiska 

vägnätet men kan även visa framtida vägnät.  

Anpassning enligt bestämda gränspunkter för vägnätet har gjorts v id gränsen mot Norge 

och Finland. Motsvarande kommer att göras vid gränsen mot Danmark.  

Dataprodukten är ett referenssystem för egenskaper (företeelser) på vägnätet och 

möjliggör anknytning av  dem på vägnätet. Nätet har bara läge och form som man kan 

kny ta information till men nätet vet själv inte v ilka egenskaper det har. 

Lägesankny tningen görs genom att företeelsen ges en utbredning på vägnätet och knyts 

till nätet med identiteter och läge längst länk. De utbredningstyper som finns är sträcka, 

punkt, nod, svängutbredning samt vägutbredning med värd. För en detaljerad 

beskrivning av  utbredningarna se referens #7.  

Dataprodukten beskrivs som en produkt men egentligen består nätet av olika 

komponenter, referenslänkar och noder samt referenslänkdelar som bär information om 

giltighet. Referenslänkdelen används för att beskriva v ilka delar av en specifik 

referenslänk som är giltig v id olika tidpunkter.  

För en mer detaljerad beskrivning av  informationsmodellen se ref #100.  

4.2. Relationen mellan referenslänkar, referenslänkdelar och noder 

En referenslänk representerar en sammanhängande vägsträcka i vägnätet utan 

förgreningar och har öppnats för trafik v id ett och samma tillfälle. Den har ett linjärt 
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längdsy stem som behålls oförändrat även o m delar av referenslänken ej längre används. 

En referenslänk har en geometri som beskriver dess utsträckning.  

En referenslänk som skapats i sy stemet finns kvar i all ”oändlighet” och svarar mot en 

vägsträcka som finns eller har funnits. Referenslänk är en stabil entitet som är väl 

lämpad att användas för vägnätsanknytning av information.  

En referenslänk används för att representera en vägsträcka och kan ha två eller flera 

noder, det v ill säga förutom start- och slutnod samt även mellanliggande noder.  

Referenslänken startar i noden N1 och slutar i noden N2.  

RL1

N1 N2

 

En referenslänk med 2 noder 

 

Antag att man v id ett senare tillfälle vill ansluta en ny  referenslänk till den befintliga 

referenslänken. I sy stemet skapas då en ny  referenslänk RL2 som startar i noden N3. 

Noden N3 kny ts också till RL1. RL1 har nu alltså en association till N1, N3 och N2 i 

nämnd ordning. 

RL1

N4

N2N1 N3

RL2  

En ny referenslänk ansluts 

 

En eller flera referenslänkdelar (RLD) används för att beskriva vilka delar av  

referenslänken som är giltig v id olika tidpunkter. En länkdel har ingen egen geometri 

men har en giltighetstid eller tidsperiod som beskrivs av  från- och till-datum. Antag att 

referenslänken i scenariot enligt figur 2 öppnas för trafik 2001-01-01 och har längden 

1100. I systemet skapas samtidigt som skapandet av referenslänken en referenslänkdel 

(RLD1) från sektion 0 till sektion 1100 och med en giltighetstid från 2001 -01-01 till 

oändligheten (för att förenkla figuren utelämnas månad och dag).  
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RLD1, 01-… 

 

En referenslänk och en referenslänkdel 

 

Ett år senare by gger man om vägen i exemplet ovan och rätar ut kurvan samtidigt som 

man gräver bort den gamla kurvan (den utgår ur vägnätet). 

För att representera den ny byggda vägen skapar man en ny  referenslänk (RL3) och en 

ny  länkdel (RLD5). Den ursprungliga referenslänken RL1 lämnas kvar orörd. Länkdelen 

(RLD1) i figur 4 tas bort och ersätts med tre nya länkdelar, en som representerar det 

avsnitt som ej längre används (RLD2) och två som representerar de avsnitt som 

fortfarande används (RLD3 och RLD4). 

 
RLD2, 01-02 

RLD5, 02-

… 

RLD3, 01-

… 
RLD4, 01-… 

RL3 
 

Fyra nya referenslänkdelar och en ny referenslänk  

 

För att underlätta uppdelningen av vägnätet i ”vanliga” länkar görs en uppdelning av 

referenslänken i referenslänkdelar överallt där det finns en anslutning. Givet ett v isst 

”betraktelsedatum” kommer en länk att bestå av  en eller flera giltiga referenslänkdelar. 

För en mer detaljerad beskrivning av  informationsmodellen se ref #100.  

4.3. Definition för datakatalog 

Dataprodukten Det svenska vägnätet består egentligen av  tre komponenter 

Linksequence, Link och Node dvs referenslänkar, referenslänkdelar och noder. I 

tabellerna redovisas attributen för respektive del. 
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LINKSEQUENCE 

Attribut Datatyp Ev. förtydligande 

OID Text 
Unik objekt identitet (referenslänkens 

objektidentitet) 

VID Text Unik versions identitet 

NEXT_FREE_PORT_NUMBER Long integer  

NETWORK_ID Short integer  

LENGTH Double  

SHAPE Geometry  

OBJECTID Object ID  

 

LINK 

Attribut Datatyp Ev. förtydligande 

LINKSEQUENCE_OID Text  

VALID_FROM Long integer  

VALID_TO Long integer  

START_MEASURE Double  

END_MEASURE Double  

START_NODE_OID Text  

END_NODE_OID Text  

TOPOLOGY_LEVEL Long integer  

LENGTH Double  

NETWORK_ID Short integer  

OBJECTID Object ID  

 

NODE 

Attribut Datatyp Ev. förtydligande 

OID Text Unik objekt identitet  

VID Text Unik versions identitet 

NEXT_FREE_PORT_NUMBER Long integer  

NETWORK_ID Short integer  

VALID_FROM Long integer  

VALID_TO Long integer  

SHAPE Geometry  

OBJECTID Object ID  
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4.3.1. Datakatalogsförändringar 

Datum Ändring 

Januari 2021 Versionsbyte av TNE från 2.7 till 3.x 

   TO_DATE byter namn till VALID_TO  

   FROM_DATE byter namn till VALID_FROM 

 

5 Referenssystem 

5.1. Rumsligt referenssystem 

Plan http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 

Höjd http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5613 

 

5.2. Temporalt referenssystem 

Temporalt UTC+1 

 

6 Krav på datakvalitet 

6.1. Krav på dataprodukten 

6.1.1. Krav per datakvalitetsegenskap 

I tabellen nedan beskrivs kraven på dataprodukten. För information om mått och 

definitioner se referens #2 eller #9. 

Krav per datakvalitetskategori och egenskap Nivå för godkännande per kvalitetskravklass 

Kvalitets-

kravklass 1 

Kvalitets-

kravklass 2 

Kvalitets-

kravklass 3 

Kvalitets-

kravklass 4 

Fullständighet - brist 

Kravet är att vägnät som ska finnas enligt 

dataproduktspecifikationen finns  

2% 2% 5% 10% 

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5613
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Krav per datakvalitetskategori och egenskap Nivå för godkännande per kvalitetskravklass 

Kvalitets-

kravklass 1 

Kvalitets-

kravklass 2 

Kvalitets-

kravklass 3 

Kvalitets-

kravklass 4 

Fullständighet - övertalighet 

Kravet är att vägnät som inte ska finnas enligt 

dataproduktspecifikationen inte finns 

2% 2% 5% 10% 

Logisk konsistens konceptuellt 

Kravet är att nätet ska följa reglerna i 

applikationsschemat eller liknande för dataprodukten 

- - - - 

Logisk konsistens format 

Objekt ska ej lagras i konflikt med fysisk struktur enligt 

dataproduktspecifikationen 

0% 0% 0% 0% 

Topologisk konsistens -glapp 

Saknade anslutningar på grund av för korta linjer ska 

ej förekomma i dataprodukten.  

(Glapp <1mm kan förekomma) 

- - - - 

Topologisk konsistens - överlapp 

Saknade anslutningar på grund av för långa linjer ska 

ej förekomma i dataprodukten 

(Överlapp <1mm kan förekomma) 

- - - - 

Lägesnoggrannhet, absolut -plan 

Kravet på lägesoäkerhet är +/-4 meter vid 95 % 

konfidensnivå. 

2% 2% 2% - 

Lägesnoggrannhet, absolut -höjd 

Kravet på lägesosäkerhet är +/-4 meter vid 95 % 

konfidensnivå. 

2% 2% 2% - 

 

6.1.2. Krav på referenslinjens form 

Utöver krav på lägesnoggrannhet ställs även krav på referenslinjens form. Detta görs i 

form av  krav  för maximal vinkelförändring i referenslinjens brytpunkter i vardera plan 

och höjd. Därtill ställs krav  även på minsta tillåtna avstånd mellan noder samt mellan 

bry tpunkter.  

Kraven är olika för de olika kvalitetskravklasserna. För vägar i kvalitetskravklasserna 2 

och 3 måste t.ex . riktningsförändringar tillåtas vara större eftersom kommunala och 

enskilda vägar kan ha snävare kurvor och kraftigare lutningar än de statliga 

huvudvägarna. 
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För färjeleder gäller inte kraven eftersom dessa representeras av  en linje som beskriver 

den troliga färjerutten vilken inte har ett definierat läge.  

Minsta tillåtna avstånd noder 

Nättyp Minsta tillåtna avstånd mellan 

noder 

Bil 5.0 m 

Cykel 2.0 m 

Gång 2.0 m 

 

Minsta avstånd mellanbrytpunkter 

Kvalitetskravklass Minsta tillåtna avstånd mellan 

brytpunkter 

Q1 2.0 m 

Q2 1.0 m 

Q3 1.0 m 

Q4 1.0 m 

 

Gränser för samt beskrivning av  de olika v inkeländringarna 

Kvalitetskravklass Maximal 

riktningsändring 

(gon) 

Maximal 

ändring av 

riktningsändring 

(gon) 

Maximal 

lutning           

(gon) 

Maximal  

ändring av lutning 

(gon) 

 v1 ±v2 l1 l2-l1 

Q1 25 10 10 10 

Q2 100 50 30 20 

Q3 100 75 40 30 

Q4 100 100 75 50 

 

Riktningsändring i plan 

 

Ändring av riktningsändring (vinkeländring) i plan 

 

 

v1 

v1 

v2 
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Lutning i höjdled 

 

 

Lutningsändring i höjdled 

 

 

Ändring mellan två lutningar, l2 - l1  

 

Tilläggskrav för vinkeländring för tätortsvägnät i plan 

 

 

 

 

För att kunna godkänna stora planvinklar på runt 100 gon i t.ex . tätortsvägnät, tillåts 

riktningsförändringar (i planet) på 100 +/ - 20 gon om intilliggande brytpunktsavstånd 

är större än 20 meter. Detta påverkar riktningsändring och ändring av  riktningsändring. 

6.1.3. Referenslinjens form i GCM-nätet 

För gång- och cy kelnätet finns inga krav  på riktningsförändringens storlek vare sig i plan 

eller i lutning utöver att vertikala sträckor inte kan hanteras i NVDB.  

6.1.4. Aktualitet 

Aktualitet är inte en datakvalitetsegenskap enligt standarden Geografisk information - 

Datakvalitet, se ref #2. 

För att bilda sig en uppfattning om aktualitet för produkten används fullständighet, 

noggrannhet samt uppdateringsfrekvens. Kapitlet Datafångst och produktion samt 

kapitlet Underhåll innehåller också information som kan bidra till en uppfattning av 

aktualiteten för dataprodukten. 

6.2. Uppföljning av kravuppfyllelse 

Uppföljning av  kravuppfyllelse görs genom automatiserade datakontroller i databasen, 

av v ikelse- och defektrapporter från kunder samt kvalitetskontroller mot externa källor. 

De datakontroller som görs baseras på de regelverk och krav som finns på 

datamängderna och beskrivs i respektive dataproduktspecifikation. Genomförda 

kvalitetskontroller redovisas i metadata för respektive dataprodukt.  

 

l1 

l1 

l2 

20 m 

20 m 20 m 
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7 Metadata 

7.1. Krav på metadata 

Metadata ska ge information om dataprodukten så att man ska kunna hitta v ilka data 

som finns samt kunna utvärdera om dataprodukten kan användas i den egna 

verksamheten. Det är i metadata som information om uppföljningar och kontroller 

anges, i dataproduktspecifikationen anges bara kvalitetskraven.  

De metadata som skickas med leveranserna är typmetadata, dvs metadata som gäller all 

data för en specifik dataprodukt. Instansmetadata, metadata som gäller ett v isst urval 

levereras inte i dagsläget. Formatet anpassas efter leveransen och kan antingen vara 

separata xml filer eller så ligger det inkluderat i levererad datafil.  

Metadata för produkter som tillgängliggörs som öppna data eller o mfattas av  Inspire är 

publicerade i den nationella geodataportalen och är tillgänglig via 

www.geodata.se/geodataportalen. Metadata för produkter som inte är öppna data eller 

omfattas av  Inspire kan också vara publicerade i den nationella geodataportalen.  

7.2. Standard, profil eller dylikt 

SIS-TS 80:2018 Geodata – Nationell metadataprofil för geografisk information 

8 Datafångst och produktion 

8.1. Datakällor 

8.1.1. Initiala datakällor 

1980 - Initialt laddades NVDB med statligt vägnät från VDB (Vägdatabanken), 

dåvarande Vägverkets databas för vägdata 

2001 – Kommunalt och enskilt bilnät överfördes från Lantmäteriets GGD-databas 

2006 – Cy kelnät infördes 

2014 – Gångnät infördes 

8.1.2. Datakällor för ajourhållning 

Vägnät där väghållare är statlig  - från Trafikverket vid förändringar av det statliga 

vägnätet 

Vägnät där väghållare är kommunal – från respektive kommun enligt gällande avtal 

om leveranser till NVDB.  

http://www.geodata.se/geodataportalen
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Vägnät där väghållare är enskild och ligger inom kommuns leveransområden  – från 

respektive kommun v id förändring enligt gällande avtal om leveranser till NVDB 

Vägnät där väghållare är enskild och av intresse för skogsnäringen  – skogsbolagen 

levererar underlag för sina egna vägar.  

Vägnät där väghållare är enskild och där dataleverantör saknas – ajourhålls av 

Lantmäteriet. 

8.2. Produktion 

Produktionen sker till största delen av Trafikverkets personal via dataleveranser från 

olika datakällor. Vissa leverantörer har egna godkända system v ia vilka de kan leverera 

data direkt. 

För information om leverans av  data till NVDB se referens #5 samt referens #11 för 

information om de generaliserings- och ajourhållningsregler som gäller för bil-, cykel- 

och gångnätet. 

I dataleveranserna ska information om tillkomst ingå. Den registreras m.h.a. 

dataprodukten Referenslinjetillkomst, se referens #6.  

9 Underhåll 

9.1. Ajourhållning 

Ajourhållning sker till största delen av  Trafikverkets personal v ia dataleveranser från 

olika datakällor. 

Dataleverantör kan erbjudas möjlighet att ajourhålla databasen under förutsättning att 

man kan leverera enligt de krav som Trafikverket ställer. 

För information om de ajourhållningsregler som gäller för bil-, cykel- och gångnätet se 

referens #11. 

Ajourhållning Kontinuerligt 

Eventuell anmärkning  

10 Regler för manérsättning 

Hänvisning - 

11 Tillhandahållande 
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11.1. Tillhandahållandeformat 

Dataformat Leveransområden Språk Teckentabell Specifikation 

ESRI Filbaserade 

geodatabaser  

Län och kommun finns 

färdigpreparerade 

Eget kartbaserat uttag  

Svenska UTF-16LE (text)  

ESRI Shape Län och kommun finns 

färdigpreparerade 

Eget kartbaserat uttag 

Svenska Latin-1 (windows-

1252) 

 

Geopackage Eget kartbaserat uttag Svenska UTF-8, UTF-

16BE, UTF-16LE 

(text) 

 

MID/MIF Län, kommun eller eget 

urval 

Svenska Latin-1 (windows-

1252) 

 

OpenTNF Levereras efter beställning 

Hela dataprodukten, län, 

kommun (begränsningar i 

mängden data kan 

förekomma) 

Svenska - https://github.com/OpenTNF/o

pentnf  

SS-XML Län och kommun Svenska -  

 

11.2. Tillhandahållandesätt 

Tjänst Beskrivning URI till tjänsten Dokumentation 

Lastkajen Trafikverkets 

tillhandahållandetjänst för 

väg- och järnvägsdata 

https://www.trafikverket.se/

tjanster/Oppna_data/hamta

-var-oppna-data/lastkajen--

-sveriges-vag--och-

jarnvagsdata/  

https://lastkajen.trafikverket

.se/help/Lastkajen.Onlinehj

%C3%A4lp.pdf?WindowGu

id=0bc7153f-9009-4dca-

b466-3967a41fe726  

Lastkajen Logistik Webbtjänst som gör 

det möjligt att hämta filer 

från egna beställningar 

eller från fillager utan 

manuell inblandning 

Se tjänstebeskrivningen. Tjänstebeskrivning TrV: 

https://www.trafikverket.se/

contentassets/7d22857fd4

ab4723b94af5df54dc438d/l

astkajen_logistik_ver6.pdf  

NVDB på webb Visningstjänst Sveriges 

vägar på karta 

https://nvdb2012.trafikverk

et.se/SeTransportnatverket  

 

NetInfo – geodatatjänst för 

vägdata 

WMS-tjänst som innehåller 

nätanknutna nationella 

Se tjänstebeskrivningen. Tjänstebeskrivning TrV: 

https://www.trafikverket.se/

contentassets/75f2c794ff3c

https://github.com/OpenTNF/opentnf
https://github.com/OpenTNF/opentnf
https://www.trafikverket.se/tjanster/Oppna_data/hamta-var-oppna-data/lastkajen---sveriges-vag--och-jarnvagsdata/
https://www.trafikverket.se/tjanster/Oppna_data/hamta-var-oppna-data/lastkajen---sveriges-vag--och-jarnvagsdata/
https://www.trafikverket.se/tjanster/Oppna_data/hamta-var-oppna-data/lastkajen---sveriges-vag--och-jarnvagsdata/
https://www.trafikverket.se/tjanster/Oppna_data/hamta-var-oppna-data/lastkajen---sveriges-vag--och-jarnvagsdata/
https://www.trafikverket.se/tjanster/Oppna_data/hamta-var-oppna-data/lastkajen---sveriges-vag--och-jarnvagsdata/
https://lastkajen.trafikverket.se/help/Lastkajen.Onlinehj%C3%A4lp.pdf?WindowGuid=0bc7153f-9009-4dca-b466-3967a41fe726
https://lastkajen.trafikverket.se/help/Lastkajen.Onlinehj%C3%A4lp.pdf?WindowGuid=0bc7153f-9009-4dca-b466-3967a41fe726
https://lastkajen.trafikverket.se/help/Lastkajen.Onlinehj%C3%A4lp.pdf?WindowGuid=0bc7153f-9009-4dca-b466-3967a41fe726
https://lastkajen.trafikverket.se/help/Lastkajen.Onlinehj%C3%A4lp.pdf?WindowGuid=0bc7153f-9009-4dca-b466-3967a41fe726
https://lastkajen.trafikverket.se/help/Lastkajen.Onlinehj%C3%A4lp.pdf?WindowGuid=0bc7153f-9009-4dca-b466-3967a41fe726
https://www.trafikverket.se/contentassets/7d22857fd4ab4723b94af5df54dc438d/lastkajen_logistik_ver6.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/7d22857fd4ab4723b94af5df54dc438d/lastkajen_logistik_ver6.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/7d22857fd4ab4723b94af5df54dc438d/lastkajen_logistik_ver6.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/7d22857fd4ab4723b94af5df54dc438d/lastkajen_logistik_ver6.pdf
https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
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Tjänst Beskrivning URI till tjänsten Dokumentation 

(NVDB) och statliga 

vägdata. 

47b8a587a904e9d880dc/n

etinfo_tjanstebeskrivning_2

.0.pdf  

NetInfo – geodatatjänst för 

vägdata 

WMS-tjänst som innehåller 

nätanknutna nationella 

(NVDB) och statliga 

vägdata. 

OBS: Enbart internt 

Trafikverket 

Se tjänstebeskrivningen. Tjänstebeskrivning TrV: 

https://www.trafikverket.se/

contentassets/75f2c794ff3c

47b8a587a904e9d880dc/n

etinfo_tjanstebeskrivning_2

.0.pdf  

TN-ITS 

 

TN-ITS-tjänsten 

tillhandahåller dagliga 

förändringsfiler för 

säkerhetsrelaterade 

vägdata, framförallt 

hastighetsgräns. Tjänsten 

kallas även för Rosatte 

efter det projekt under 

vilket tjänsten först 

utvecklades. 

Se tjänstebeskrivningen. Tjänstebeskrivning TrV: 

https://www.trafikverket.se/

contentassets/9e8d7b0a39

324365bf0c3a6abfac66f2/t

n_its_0_6.pdf 

NVDB utcheckningswebb Tjänst för leverantörer av 

data till NVDB som har 

egna certifierade system 

som synkroniseras mot 

NVDB 

https://nvdb.trafikverket.se/

nvdb/index.htm  

 

WFS/WMS- tjänst 

 

WFS/WMS tjänst för 

Inspire-data 
 Tjänstebeskrivning TrV: 

https://www.trafikverket.se/

tjanster/data-kartor-och-

geodatatjanster/anvanda-

data-i-tjanst-eller-karta/ 

12 Övrig information 

Ingen övrig information redovisas. 

1 Referenser till aktuella standarder, ramverk och dylikt 

1.1. Gemensamma standarder, ramverk och dylikt 

Ref # Dokumentnamn Dokumentnummer Kommentar 

#1 Geographic Information – Data Product 
Specification 

SS-EN ISO 
19131:2021 

Specifikationen ansluter till denna 
standard. Nya versionen av 
standarden publiceras under 2021. 

#2 Geographic information - Data quality SS-EN ISO 
19157:2013 

  

https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/75f2c794ff3c47b8a587a904e9d880dc/netinfo_tjanstebeskrivning_2.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/9e8d7b0a39324365bf0c3a6abfac66f2/tn_its_0_6.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/9e8d7b0a39324365bf0c3a6abfac66f2/tn_its_0_6.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/9e8d7b0a39324365bf0c3a6abfac66f2/tn_its_0_6.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/9e8d7b0a39324365bf0c3a6abfac66f2/tn_its_0_6.pdf
https://nvdb.trafikverket.se/nvdb/index.htm
https://nvdb.trafikverket.se/nvdb/index.htm
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/anvanda-data-i-tjanst-eller-karta/
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/anvanda-data-i-tjanst-eller-karta/
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/anvanda-data-i-tjanst-eller-karta/
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/anvanda-data-i-tjanst-eller-karta/
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Ref # Dokumentnamn Dokumentnummer Kommentar 

#3 Geographic information - Metadata SS-EN ISO 19115: 
2003 

  

#4 Geografisk information – Nationell 
metadataprofil – Geografisk 
information 

SIS/TS 80:2018 
 

#5 Regler vid leverans till NVDB  nvdb.se 

#6 Dataproduktspecifikation - 
Referenslinjetillkomst 

Gällande version https://www.trafikverket.se/dataprodukt
specifikationer-vag/  

#7 Introduktion till NVDB Gällande version https://www.trafikverket.se/dataprodukt
specifikationer-vag/  

#8 Vägdata - Termer, begrepp och 
förkortningar 

 
https://www.trafikverket.se/dataprodukt
specifikationer-vag/  

#9 Handledning för datakvalitet  https://www.sis.se/relevantastandarder
frgeodataenvgledning/Om19157/  

#10 Samtliga dataproduktspecifikationer  https://www.trafikverket.se/dataprodukt
specifikationer-vag/  

#11 Regler vid ajourhållning av NVDB  nvdb.se 

 
   

1.2. Specifika standarder, ramverk och dylikt 

Ref # Dokumentnamn Dokumentnummer Kommentar 

#100 NVDB – Informationsmodell  nvdb.se 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
https://www.sis.se/relevantastandarderfrgeodataenvgledning/Om19157/
https://www.sis.se/relevantastandarderfrgeodataenvgledning/Om19157/
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
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