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Få et bedre og mere sammenhængende 

cykelnetværk  
Gennem gode data i GeoFA 

Et nyt cykelnetværk for rekreativ cykling er under udvikling i Danmark, og inspirationen til dette kommer fra 

bl.a. Holland og Belgien og supplerer de nationale og regionale ruter, der allerede findes.  

Cykelvenlige strækninger forbindes i et netværk, og der hvor strækningerne mødes opstår et knudepunkt 

eller en krydsning, der markeres med vejvisning. Systemet kaldes derfor også for et 

cykelknudepunktsnetværk. 

Cykelnetværket giver cyklisterne mulighed for at planlægge lige netop den cykeltur, de ønsker. Strækninger 

i netværket udvælges med fokus på det, der skaber gode cykeloplevelser. Det kunne fx være nærhed til 

natur, adgang til seværdigheder eller andre interessante steder. Cyklisten skal desuden have adgang til 

faciliteter såsom indkøb, overnatning, toiletter og cykelservice, og der skal være fleksibilitet og mulighed for 

at vælge flere ruter, som er godt afmærkede.  

Strækningerne i netværket udpeges med hjælp af data, hvor GeoFA er én af de 15 anvendte datakilder*. 

Data fra GeoFA bruges både til at udpege et første betanetværk for hele Danmark, og i den enkelte 

kommunes arbejde med at verificere netværksstrækningerne.  

Nedenstående registreringer indgår i løbet af 2023 som en del af grundlaget for at udpege et 

landsdækkende betanetværk – så jo bedre punkter, linjer og flader er opdateret i GeoFA, jo bedre bliver det 

betanetværk, som kommunerne kan arbejde videre med.  

Vil I som kommune have et godt GeoFA-datagrundlag for cykelnetværket, så skal I arbejde med kvaliteten 

af følgende data: 

 

Punkter og flader: 

• 1012 Toilet 

• 1031 Legeplads 

• 1041 Naturlegeplads 

• 1211 Vandlegeplads 

• 1051 Badestrand/-sted 

• 1061 Blå Flag Strand 

• 1062 Badepunkt 

• 1132 Tørvejrsrum/ 

Madpakkehus 

• 1201 Borde-bænke/Picnic 

• 1122 Cykelpumpestation/ 

servicepost 

• 1222 Vandpost 

• 1232 Trækfærge 

• 1302 Formidlingscenter 

• 2062 Naturcenter 

• 2092 Udstilling 

• 2012 Fugletårn/Udsigtstårn 

• 2022 Udsigtspunkt 

Linjer: 

• 3 Cykelrute 

• 5 Vandrerute 

 

*De 15 datakilder beskrives i dokumentet ”Fra Data til Beta - Grundlag for en dataunderstøttet udpegning af 

betanetværk” 

Find øvrige GeoFA-vejledninger her: https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-

til-geofa/  

Med GeoFA ud på cykel – god fornøjelse 
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