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Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016
Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med henblik på at revidere de Æ10-faktorer, der
anbefales ved dimensionering af veje og broer og ved planlægning af vejvedligeholdelse.
Hvad er Æ10-faktorer?
Et vigtigt bidrag til dimensionering af nye veje og broer samt planlægning af vejvedligeholdelsen er
kendskabet til de belastninger, som trafikken udsætter vejene for. Belastningerne, dvs. akseltrykkene,
fra de enkelte køretøjer omregnes til en fælles enhed, ækvivalente 10 -tons aksler [Æ10]. Omregningen sker således, at det resulterende antal Æ10 giver samme nedbrydning af vejen, som den aktuelle
fordeling over de mange forskellige akseltryk.
Da registrering af akseltryk er meget bekostelig er der kun få steder i landet, hvor det finder sted. Ve jdirektoratet har i øjeblikket 9 målesteder, hvor der foretages systematiske akseltrykregistreringer. Resultaterne herfra generaliseres til gennemsnitlige Æ10-tal for typiske køretøjsarter. Det er disse gennemsnitlige Æ10-tal, der benævnes Æ10-faktorer. Med disse faktorer kan man så beregne den totale
Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så
gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.
Æ10-faktorerne alene er ikke tilstrækkeligt til at vurdere belastningen af vejen. Mange store vogntog
anvender en dæktype, hvor de traditionelle tvillingmonterede dæk er erstattet af et bredere, såkaldt
supersingledæk. Disse dæk har en betydelig større skadevirkning på belægningerne. Det viser sig, at
skadevirkningen er mere end 3 gange større end fra det tvillingmonterede dæk. Derfor skal det bere gnede Æ10 tal for en vej korrigeres med en faktor for forekomsten af supersingledæk.
Datagrundlag
Vejdirektoratet har som nævnt installeret permanent akseltrykmåleudstyr på 9 forskel lige lokaliteter.
De er fordelt på motorvej, almindelig 2-sporet landevej og på bygade.
De beregnede Æ10-faktorer er baseret på målinger fra perioden 2009 - 2015. De målinger, der indgår
i beregningerne, dækker kortere eller længere perioder, hvor det vurderes, at den enkelte station har
leveret valide registreringer.
Ved målingerne registreres de enkelte akslers vægt og disse tal kan herefter omregnes til Æ10 -tal.
Det er desværre ikke muligt at registrere om akslerne har tvillingmontering eller enkeltmo ntering, så
supersingleeffekten kan ikke indregnes i forbindelse med datafangsten.
Valg af faktorer
Resultater fra de 9 målesteder har vist, at selv om trafikbelastningen opdeles på ensartede køretøjst yper, så varierer de beregnede Æ10-faktorer fra sted til sted. Variationerne er dog ikke større, end det
er fundet rimeligt kun at skelne mellem egentlige bygader uden gennemkørende trafik og resten af
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vejene. Resten af vejene omfatter derfor motorveje og alle øvrige hovedlande- og landeveje samt
kommuneveje i landområder og bygader med en væsentlig andel af gennem-kørende trafik.
Æ10-faktorerne er i de følgende tabeller opdelt efter køretøjsart på to forskellige måder. Den ene er
den traditionelle opdeling af køretøjer i sololastbiler, påhængsvogntog, sættevogntog og busser, som
er kendt fra manuelle tællinger. Den anden opdeling er foretaget af hensyn til mulighederne for at udnytte resultaterne fra maskinelle længdeklassifikationer. Her opdeler man typisk køretøjerne efter
længdegrænserne 580 cm og 1250 cm. Disse resultater er behæftet med noget større usikkerhed, da
personbiler med påhæng (trailer eller campingvogn) bliver registreret sammen med busser og sololastbiler.
 Motorveje og øvrige statsveje
De faktorer, der skal bruges i de fleste tilfælde (alle veje på nær egentlige bygader), fremgår af tabel 1
og 2. I tabel 1 er Æ10-faktorerne opdelt efter køretøjsart og i tabel 2 efter køretøjslængde.
 Faktorer for kommuneveje
For kommuneveje er faktorerne mindre end for det øvrige vejnet. Faktorerne fremgår af tabellerne i
næste afsnit og opdelt på samme måde. De lave værdier anvendes for egentlige bygader uden væsentlig andel tung trafik.
 Supersinglekorrektion
Som nævnt skal der ved anvendelsen af Æ10-faktorerne udover akseltrykkene også tages hensyn til
dækmonteringen, idet der skal korrigeres for effekten af forekomsten af supersingledæk. Denne korrektion fremgår af tabel 3. Den høje værdi for kommuneveje bør anvendes på trafikveje og den lave
på andre kommunale veje.

Ændringer fra januar 2016
I løbet af januar justeres Æ10 faktorer og korrektionsfaktor for supersingle i Mastra. Det skyldes de
seneste års tendens til tungere køretøjer og større brug af enkeltmonterede dæk (”supersingle”) frem
for dobbeltmonterede dæk. Samtidig ændres de tidligere anvendte betegnelser, så
 ”Standard” kaldes ”Motorveje og øvrige statsveje”
 ”Byvej” bliver ”Kommuneveje”
 Æ10SS hedder fremover Æ10HØJ
Fremover angives for statsveje og motorveje kun én værdi for Æ10, som er beregnet vha. Æ10
faktorerne og korrektionsfaktorer for supersingledæk
 Æ10BY kaldes Æ10LAV
For kommuneveje angives både Æ10LAV og Æ10HØJ, og her må det stadig vurderes, hvilken værdi,
der skal anvendes. Som det ses i tabellerne nedenfor, angives et interval for Æ10 faktorer for
kommunevejene. Både Æ10LAV og Æ10HØJ er korrigeret for enkeltmonterede dæk.
Ændringerne skyldes et ønske om bedre overensstemmelse med virkeligheden, da kommunernes
veje spænder vidt lige fra små villaveje til store indfartsveje, hvor belastningen kan være på niveau
med statsvejenes.
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Vejregelgruppen for dimensionering af befæstelser har beskrevet fastsættelse af korrektion for
supersingle i Trafiktal - Supersinglefaktorer. Læs mere i Vejreglen, som opdateres i starten af 2016.
Køretøjsart
Sololastbiler
Påhængsvogntog
Sættevognstog
Busser

Motorvej og øvr. statsvej
0,35
1,65
1,30
0,75

Kommunevej
0,15-0,25
0,90-1,50
0,65-1,20
0,50-0,60

Tabel 1 Æ10 faktorer opdelt på køretøjsart

Længdegruppe Motorvej og øvr. statsvej Kommunevej
0,20
0,10-0,20
5,8 - 12,5 m
Ved opdeling af lastbiler i
2 længdegrupper
1,35
0,80-1,30
Over 12,5 m
Uden opdeling af lastbiler i
længdegrupper
Over 5,8 m
0,80
0,15-0,75
Tabel 2 Æ10 faktorer opdelt efter køretøjslængde

For kommunevej med længdeopdeling af lastbiler i to grupper anvendes den lave værdi for lokalveje
og den høje værdi for trafikveje.
For kommuneveje uden angivelse af længdegrupper bør den lave værdi anvendes i by og den høje
værdi udenfor by. For kommuneveje i by med væsentlig andel tung trafik eller kommuneveje udenfor
by med begrænset tung trafik kan andre værdier anvendes.

Tabel 3 Korrektionsfaktor for supersingledæk (enkeltmonterede dæk)

(Ved beregning for kommuneveje anvendes 1,2 for Æ10LAV og 1,5 for Æ10HØJ)
Hvornår anvendes Æ10LAV og Æ10HØJ?
Retningslinjer beskrevet i førnævnte Vejregel angiver følgende: For kommuneveje bør den lave værdi
anvendes i by og den høje værdi udenfor by. For kommuneveje i by med væsentlig andel af tung trafik
eller kommuneveje udenfor by med begrænset tung trafik kan andre værdier i intervallet anvendes.
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Hvordan korrigerer jeg ”gamle trafiktal”?
I Mastra gælder ændringen af Æ10 beregning for trafiktal, som registreres fra 1. januar 2016. Derfor
kan der være et behov for at korrigere udtræk af Æ10, som baseres på data fra fx 2015 og tidligere.
Det kan gøres ud fra kendskab til fordeling på længdegrupper:
Mindre lokalvej i by

Større kommunevej
”Trafikvej”

Motorveje og øvrige
statsveje

Meget færre køretøjer
o.12,5m end i gruppen
5,8-12,5m

Korrektion ikke
nødvendig

+5-25%

Korrektion ikke
nødvendig

Lige mange køretøjer i
grupperne 5,8-12,5m
og o.12,5m

+15%

+30%

+20%

Tabel 4 Korrektion ved brug af "gamle" trafiktal/Æ10

Er der tale om en meget tungt belastet vej med stor overvægt af køretøjer i længdegruppen o. 12,5m,
kan det anbefales at lave en mere detaljeret beregning. Her vil den nødvendige korrektion ligge på 3040%.
Når de nye faktorer er implementeret vil det være muligt at vælge udtræk med disse i iMastra.

Kan jeg genskabe mit tidligere udtræk?
Efter januar 2016 kan der være behov for at vide mere nøjagtigt, hvordan Æ10 er beregnet i udtrækket fra Mastra. Vejdirektoratet har valgt at gøre det muligt at anvende de nye opdaterede faktorer for
udtræk baseret på data fra 2011 og frem. Æ10SS og Æ10BY vil samtidig blive omdøbt til Æ10HØJ og
Æ10LAV, men beregnes med ”gamle” faktorer. Dette gør det muligt fx at kontrollere tidligere udtræk.

Motorvej og øvr. statsvej

Data fra 2015 og tidligere
Æ10HØJ og Æ10LAV omdøbes
til Æ10SS og Æ10BY.
Beregning sker fortsat med
”gamle” faktorer.

Data fra 2016
Æ10HØJ og Æ10LAV beregnes
ikke længere, men udelukkende
Æ10STAT

Æ10STAT beregnes med opdaterede ”nye” faktorer for data fra
2011 og frem. Æ10 STAT beregnes ikke for kommunevej.
Kommunevej

Æ10HØJ og Æ10LAV omdøbes
til Æ10SS og Æ10BY.
Beregning sker fortsat med
”gamle” faktorer.

Figur 1 Sådan beregner Mastra Æ10
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Æ10HØJ og Æ10LAV beregnes
med opdaterede ”nye” faktorer
for data fra 2016.

Sådan beregnes Æ10 i Mastra
Nedenfor fremgår beregningsgangen trin for trin for henholdsvis kommuneveje samt statsveje og motorveje.

Figur 2 Beregning på kommuneveje

For kommuneveje uden angivelse af længdegrupper bør den lave værdi anvendes i by og den høje
værdi udenfor by. For kommuneveje i by med væsentlig andel tung trafik eller kommuneveje udenfor
by med begrænset tung trafik kan andre værdier anvendes.

Figur 3 Beregning på motorveje og statsveje
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