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Spoletælling: Lastbilsprocenter og kombinerede køretøjsarter 
Dette skriv forklarer problematikken omkring faldende lastbilsprocenter som følge af skift fra længdeklassifikation til 
køretøjsklassifikation på Vejdirektoratets spole-tællestationer. Fokus er specifikt på skift fra længdeklassifikation i 4 klas-
ser til VD14-køretøjsklassifikation, men samme principper gælder for længdeklassifikation i 3 klasser og VD11-køretøjs-
klassifikation. 
 

Kombinerede køretøjsarter 
Problematikkens rod handler først og fremmest om kombinerede køretøjsarter. Dvs. køretøjsarter som dannes som en 
sum af andre køretøjsarter. Specifikt drejer det sig om de kombinerede køretøjsarter 𝑜. 580𝑐𝑚 og 𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿. Formålet 
med disse er som følger: 
 

- 𝑜. 580𝑐𝑚 skal, som navnet antyder, udtrykke antallet af køretøjer med en totallængde over 580cm. 
- 𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿 skal, som navnet antyder, udtrykke det samlede antal lastbiler. 

 
Mange har tidligere opfattet køretøjsklassen 𝑜. 580𝑐𝑚 som synonym med lastbiler. Det skyldes, at det dengang var det 
bedste bud, man havde på en lastbilsopgørelse. Det er ikke længere tilfældet. 
 
De kombinerede køretøjsarter beregnes forskelligt på en given tælling, afhængigt af hvilken køretøjsklassifikation der er 
talt med. Tabel 1.1 og 1.2 viser klassifikationsskemaerne for længdeklassifikation i 4 klasser og for VD14-køretøjsklassifi-
kation: 
 
Tabel 1.1: Længdeklassifikation i 4 klasser 

Løbenr. Beskrivelse Forkortelse 

1 Køretøjer med totallængde 0-580cm 0-580cm 

2 Køretøjer med totallængde 580-1250cm 580-1250cm 

3 Køretøjer med totallængde 1250-2200cm 1250-2200cm 

4 Køretøjer med totallængde over 2200cm o. 2200cm 

 
Tabel 1.2: VD14-køretøjsklassifikation 

Løbenr. Beskrivelse Forkortelse 

1 Motorcykel, scooter og knallert 45 (MCYKEL) M_MCYKEL 

2 Personbil eller varebil <5,2m (PBIL) M_PBIL 

3 Personbil med påhæng (NY) M_PBIL_ANH 

4 Lille varebil (VD14) M_LVBIL 

5 Varebil med Påhæng (NY) M_VBIL_ANH 

6 Stor varebil (VD14) M_SVBIL 

7 Lille bus (VD14) M_LBUS 

8 Stor bus (VD14) M_SBUS 
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9 Sololastbil og sætteforvogn (SOLO>3½T) M_SOLO 

10 Lastbil med påhæng (LBIL ANH) VD11PR M_LBIL_AN1 

11 Sættevongstog (LBIL SÆT) M_LBIL_SÆT 

12 Modulvogntog M_MODUL 

13 Andre køretøjer (VD14) M_ANDRE 

14 Ikke klassificeret (VD14) M_EJ_KLAS 

 
Tabel 2 nedenfor beskriver definitionen af de to kombinerede køretøjsarter ud fra hhv. tælling med længdeklassifikation 
i 4 klasser og tælling med VD14-køretøjsklassifikation. 
 

Tabel 2: Definitioner af kombinerede køretøjsarter efter type af klassifikation 

 𝒐. 𝟓𝟖𝟎𝒄𝒎 𝑳𝑨𝑺𝑻𝑩𝑰𝑳 

Længdeklassifikation Ud fra længdeklassifikation i 4 klasser bereg-
nes 𝑜. 580𝑐𝑚 som summen af følgende køre-
tøjsklasser: 
 
580-1250cm, 1250-2200cm og >2200cm 
 

Ud fra længdeklassifikation i 4 klasser 
beregnes 𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿 som summen af 
følgende køretøjsklasser: 
 
580-1250cm, 1250-2200cm, og 
>2200cm 

VD14-køretøjsklassifikation Ud fra VD14-køretøjsklassifikation beregnes 
𝑜. 580𝑐𝑚 som summen af følgende køretøjs-
klasser: 
 
M_SOLO, M_LBIL_AN1, M_LBIL_SÆT, 
M_LBUS, M_SBUS, M_MODUL, M_PBIL_ANH, 
M_VBIL_ANH og 0,8 * M_SVBIL 
 
Her inkluderes 80% af de store varebiler, fordi 
ca. 80% disse har en totallængde over 580cm. 

Ud fra VD14-køreøjtsklassifikation be-
regnes 𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿 som summen af føl-
gende køretøjsklasser: 
 
M_SOLO, M_LBIL_AN1, M_LBIL_SÆT, 
M_LBUS, M_SBUS og M_MODUL 

 
Af definitionerne ovenfor følger nedenstående sammenhænge: 

- For tællinger med længdeklassifikation er o. 580 og LASTBIL ens. 
- For tællinger med VD14-køretøjsklassifikation er o. 580 og LASTBIL ikke ens. Det skyldes, at 𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿 ikke inde-

holder varebiler, hvorimod o. 580 indeholder 80% af de store varebiler. 
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Lastbilsprocenter 
I mastra beregnes Lastbilsprocenter ud fra den kombinerede køretøjsart 𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿 således: 
 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑠𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =
𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘
⋅ 100% 

 
Antag nu, at vi har en tællestation som i 2018 talte med længdeklassifikation i 4 klasser og i 2019 talte med VD14-køre-
tøjsklassifikation. I 2018 er 𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿 = 𝑜. 580 𝑐𝑚, jf. definitionerne fra Tabel 1. Det medfører at: 
 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑠𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =
𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘
⋅ 100% =

𝑜. 580 𝑐𝑚

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘
⋅ 100% = 𝑜. 580𝑐𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 

 
Altså er lastbilsprocenten i 2018 ikke en reel lastbilsprocent, men faktisk en ”o. 580cm procent”. 
 
For 2019 gælder derimod at 𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿 < 𝑜. 580 𝑐𝑚, eftersom der er skiftet til VD14-køretøjsklassifikation. Det medfører 
at: 
 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑠𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =
𝐿𝐴𝑆𝑇𝐵𝐼𝐿

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘
⋅ 100% <

𝑜. 580 𝑐𝑚

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘
⋅ 100% = 𝑜. 580𝑐𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 

 
For 2019 er lastbilsprocenten mindre end o. 580cm procenten, fordi personbiler og varebiler ikke længere indgår i opgø-
relsen. 
 

Konklusion 
Med definitionerne givet ovenfor er det helt forventeligt at Mastras lastbilsprocent falder, når der skiftes til VD14-køre-
tøjsklassifikation. (Det samme vil i øvrigt gælde hvis der skiftes fra længdeklassifikation til VD11-køretøjsklassifikation.) 
 
Dette fald er ikke udtryk for at antallet af lastbiler er faldet, men at lastbilsprocenten nu rent faktisk udtrykker andelen 
af lastbiler, frem for andelen af køretøjer med totallængde over 580cm. 
 
Det er derfor helt afgørende, når man kigger på lastbilsprocenter, at man er opmærksom på hvilken klassifikation, der 
ligger til grund herfor. Det er vigtigt at forstå, at den gamle opgørelse ikke er forkert, men blot baseret på en forældet 
teknologi, som nu erstattes af en mere præcis opgørelse.  
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Behov for en sammenhængende tidsserie? 
Hvis man ønsker en sammenhængende tidserie med o. 580cm procenter for en tælling der har skiftet klassifikation, kræ-
ver det noget manuelt arbejde. Der skal laves to udtræk: Ét med samlet trafik og ét med den kombinerede køretøjsart 
𝑜. 580 𝑐𝑚. I iMastra udføres udtrækkende således: 
 
Første udtræk: 

1. Vælg det ønskede trafiksnit. 
2. Vælg den ønskede rapport (fx Årsrapport eller Månedsrapport) 
3. Vælg køretøjsarten ”MOTORKTJ : Motorkøretøjer” 
4. Vælg den ønskede periode. 
5. Udtræk til Excel 

 
Andet udtræk: Gentag processen men vælg i stedet køretøjsarten ”o. 580cm : o. 580cm (kombi)” i punkt 3. 
 
Herefter er det lige til at beregne o. 580cm procenten for hver periode: 

𝑜. 580𝑐𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =
𝑜. 580 𝑐𝑚

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘
⋅ 100% 

 
Tabel 3 nedenfor viser et regneeksempel fra Åhavevej i Aarhus sted-ID 70061176 – kombisnit øst for TSA3 Viby, fremhæ-
vet af Lisbeth Væver og Bent Fredshavn fra Århus Kommune. 
 
Resultatet viser netop, at Lastbilsprocenten falder fra 14,4% i 2018 til 9,5% i 2019, imens o. 580cm procenten stiger en 
smule fra 14,5 i 2018 til 14,8 i 2019. Dette skyldes, at tællestationen i slutningen af 2018 blev opgraderet fra længdeklas-
sifikation i 4 klasser til VD14-køretøjsklassifikation. 
 
Tabel 3: Lastbils- og o. 580cm procenter for tællestationen 70061176 - kombisnit øst for TSA3 Viby 

  SamletTrafik LASTBIL o. 580 cm Lastbilprocent o. 580cm procent 

2018 23.440 3.371 *3.403 14,4 14,5 

2019 24.206 2.294 3.574 9,5 14,8 
*Da skiftet fra længdeklassifikation til VD14 skete i slutning af 2018 og ikke præcis på årsskiftet, er LASTBIL og o. 580cm ikke helt ens i 2018. 


