Trafiktyper 2017
Kobling:
Trafiktype for MOTORKTJ
BO-ARB
BY
REGIONALBA
REGIONAL
FJERN
MOD FERIE
UDPR FERIE
SOMMERLAND

By
BY
BY
LOKAL_REG
FJERN
FJERN
FERIE
FERIE
SOMMERLAND

Korte køretøjsarter: (f.eks: MOTORKTJ, 0 - 580, PBIL)
Trafiktype
Shortform
BO-ARB

Bolig-Arbejdssteds trafik

BY

By- og lokaltrafik

REGIONALBA

Regionaltrafik, BA-præg

REGIONAL

Regionaltrafik

FJERN

Fjerntrafik

MOD FERIE

Moderat ferietrafik

UDPR FERIE

Udpræget ferietrafik

SOMMERLAND

Sommerlandstrafik

Lange køretøjsarter: (f.eks: 580-1250, o. 1250, LASTBIL)
Trafikrtype
Shortform
INDUS_BY

By industri

INDUS_LAND

Land industri

BY

By

LOKAL_REG

Lokal/regional

FJERN

Fjern

FERIE

Ferie

SOMMERLAND

Sommerland

Busser (f.eks: BUS)
Trafiktype
BYBUS

Shortform
Bybustrafik

RUTEBIL

Rutebiltrafik

TURIST

Turistbustrafik

Trafiktype for lange køretøjer
Land
LOKAL_REG
BY
LOKAL_REG
FJERN
FJERN
FERIE
FERIE
SOMMERLAND

Beskrivelse
Veje med et stort fald i trafikken i sommerferien hvilket
typisk omfatter indfaldsveje til byer eller andre veje med
stor andel af bolig-arbejds-stedtrafik (BA-trafik).
Typisk byveje og mindre veje i landområder som
primært betjener den lokale trafik i området. Der vil
normalt være et betydeligt fald i trafikken i
sommerferien.
Typisk større bynære veje som betjener trafik over
længere afstande og har stor reduktion i trafikken i
ferieperioder.
Typisk større landevej som betjener trafik over længere
afstande og uden væsentlig præg af BA-trafik. Vejene
ligger typiske i områder hvor veje generelt er præget af
nogen ferietrafik
Typisk meget store landeveje og motorveje som bærer
en stor andel fjerntrafik. Der vil normalt være minimale
sæsonvariationer.
Typisk store landeveje og motorveje med en del
ferietrafik således at trafikken i sommerferien stiger.
Landeveje med stor andel af ferietrafik således at
trafikken i en uge i juli typisk er omkring 50% større end
i en gennemsnitlig uge.
Typisk mindre veje i sommerhusområder med meget
stor sæsonvariation således at trafikken i en uge i juli er
mere end det dobbelte af en gennemsnitlig uge.

Beskrivelse
Byveje som ligger nær industriområde eller betjener
væsentlig andel af lastbiltrafik til industriområder. De er
karateristeret ved stor fald i trafikken for både
mellemlænge og lange køretøjer i juli.
Landeveje som betjener en væsentlig andel af
lastbiltrafik til nærliggende industriområder. De er
karakteriseret ved betydelig fald i trafikken med lange
køretøjer i juli, mens trafikken med de mellemlange
køretøjer er næsten konstant over året.
Almindelige byveje som ikke er præget af væsentlig
andel af tung trafik. De er ofte karakteriseret ved fald i
trafikken for de mellemlange køretøjer i juli måned,
mens lastbiltrafikken er næsten konstant over året.
Landeveje som betjener den almindelige lokale og
regionale trafik. De er karateristeret ved uændret eller
et lille fald i julitrafikken for både mellemlænge og lange
køretøjer.
Typisk store landeveje og motorveje som har betydelig
andel af lange ture for både person- og godstransport.
Der er en mindre stigning i trafikken for de mellemlange
køretøjer henover sommer. Trafikken for de lange
køretøjer falder i juli.
Landeveje eller motorveje som har en betydelig
ferietrafik. Det er typiske landeveje i ferieområder eller
motorveje med betydelig international trafik. Der er stor
stigning i trafikken for de mellemlange køretøjer
henover sommer, mens der er et mindre fald i trafikken
for de lange køretøjer i juli.
Veje i områder med stor aktivitet i sommerperioden
f.eks. Bornholm. Det er de eneste veje, som har en
stigning i de lange køretøjer henover sommer.

Beskrivelse
Veje i byer med bybuskørsel.
Veje i små byer og landområder som betjenes med
køreplanlagt bustrafik.
Typisk meget store landeveje og motorveje som
benyttes af fjerntursbusser. Det kan også omfatte
mindre veje domineret af turistbuskørsel i forhold til
almindelig rutebilkørsel.

