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1 Indledning, baggrund og sammenfatning 
I aftalen om Grøn Omstilling af Vejtransporten af 4. december2020, skal Vejdirektoratet i 
samarbejde med Færdselsstyrelsen gennemføre en analyse af muligheder for optimering af 
vægt-og dimensionsreguleringen i Danmark. 

Der er indhentet input til en række tiltag til en tilpasning af de eksisterende rammer. Over-
ordnet er der fire hovedvarianter af mulige tiltag: 

› Øget tilladt totalvægt på 1 eller 2 tons for køretøjer og vogntog på henholdsvis alterna-
tive drivmidler og nul-emissionskøretøjer

› Øget tilladt totalvægt på 1 ton for køretøjer og vogntog med påmonterede elektriske ag-
gregater

› Øget tilladt totalvægt for dels lastbiler og dels påhængsvogne, men ikke vogntog

› Øget tilladt køretøjslængde for dels at effektivisere de vogntog, der har fastmonterede
kraner og dels øget ladlængde

De konkrete ændringer er formuleret i 24 overordnede tiltag, hvor flere tiltag omfatter for-
øgelser på op til to tons.  

Der blev i årene 2010-13 gennemført en analyse af forskellige former for forøget totalvægte. 
Flere af disse er sidenhen blevet implementeret i nye regelsæt.  

Formålet med opgaven, beskrevet i denne, er at dokumentere analyserne af effekterne af de 
stillede tiltag, både for vejslid, trafiksikkerhed, klima og miljø, samt for operatørerne. Samlet 
vurderes konsekvenserne i form af samfundsøkonomiske beregninger. 
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Analyserne er baseret på den samme basismodel, som tidligere har været anvendt til at 
vurdere vægtforøgelserne fra 2013. Resultatet er en opdateret samfundsøkonomisk bereg-
ning af konsekvenserne ved de foreslåede ændringer. 

Afsnit 2 giver en overordnet beskrivelse af den anvendte metode, mens mere detaljerede an-
tagelser og forudsætninger gennemgås i de efterfølgende afsnit. I afsnit 3 gennemgås den 
trafik, der relaterer sig til de enkelte tiltag. Afsnittet er inddelt i forhold til de ovennævnte 
fire grupper af tiltag, og der gives korte oversigter for tiltagene og de køretøjskonfiguratio-
ner, der potentielt kan have effekt ved tiltagene. Dette efterfølges i afsnit 4-7 af gennem-
gange af effekterne for vejslid, vurdering af effekt på ombygning af vejnettet for fremkom-
meligheden, potentielle konsekvenser for broer og endeligt klima- og miljøeffekter. I afsnit-
tene med vejslid (afsnit 4) og klima- og miljøeffekter (afsnit 6) indgår kvantificeringer af ef-
fekter og samfundsøkonomiske omkostninger. Dette anvendes i afsnit 8, der opgør de sam-
fundsøkonomiske konsekvenser af tiltagene. Disse baseres bl.a. også på de trafikale effekter. 
Derimod er de resterende effekter fundet ikke at bidrage til ændringer i omkostninger, der 
skal medtages i de samfundsøkonomiske vurderinger.  

For hvert tiltag, er der udarbejdet en samlet oversigt med de fundne effekter. Disse oversig-
ter samles i Bilag C. 

1.1 Sammenfatning og konklusioner 
For hvert opstillet tiltag er det opgjort hvilke køretøjstyper, der er omfattet af tiltaget, og 
hvor meget trafikarbejde, der potentielt kan blive berørt af tiltaget. Trafikarbejdets fordeling 
på forskellige konfigurationer af køretøjer på dels antal aksler og fordeling på sololastbiler, 
lastvognstog og sættevogntog er baseret på Vejdirektoratets WIM-målinger. Endvidere er 
trafikken fordelt på vejtyper ved anvendelse af Landstrafikmodellen.  

Omfanget af effekterne er fastlagt for hvert tiltag ud fra om bl.a. en tilladt vægtforøgelse el-
ler øget lastbil- og vogntogslængde kan udnyttes af køretøjerne. For transporter, der ikke i 
dag fuldt ud udnytter den maksimale totalvægt, vil en forøgelse ikke give yderligere effekt, 
mens en øget længde kan betyde, at der kan være mere volumengods på de køretøjer, der 
ikke udnytter den eksisterende tilladte totalvægt. Dermed forøges totalvægten af køretø-
jerne og den mængde transporter, der skal udføres for at flytte godset, reduceres, og der-
med reduceres trafikken også.  

For tiltag, der understøtter overflytningen fra dieselkøretøjer til køretøjer på alternative driv-
midler, er der indlagt antagelser om, hvor stor en andel, der skifter pga. tiltaget, og hvordan 
eksisterende nulemissionskøretøjer får mulighed for at køre med større last. Disse antagelser 
er behæftede med usikkerhed, og der er derfor lavet en følsomhedsvurdering af betydningen 
af andelene. 
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Ændringerne i trafikarbejdet benyttes til at vurdere effekter for operatørernes omkostnin-
ger, og for emissioner af CO₂, samt andre emissioner.  

Vægtforøgelserne for de enkelte køretøjstyper og kategorier analyseres dels i forhold til 
vægtgrænser for broerne og de retningslinjer, der er fastsat her. Vægtforøgelserne danner 
endvidere grundlag for opgørelse af, hvor meget sliddet på vejene ændres. Dette sker ved 
beregninger af den såkaldte Æ10-faktor.  

Endelig er der beregnet samfundsøkonomiske konsekvenser for hvert tiltag på grundlag af de 
ovennævnte effektberegninger. Til at udføre beregningerne er TERESA beregningsværktøjet 
og de tilhørende Transportøkonomiske enhedspriser benyttet. Det er antaget, at kørselsom-
kostningerne for eldrevne køretøjer falder gennem hele evalueringsperioden på 15 år (frem 
til år 2038). Der er gennemført beregninger med to niveauer af CO₂-priser. En eksisterende 
(2020) markedspris på 351 kr. per ton CO₂ sparet hhv. en markedspris på 1.947 kr. per ton 
CO₂ sparet. Endelig er der beregnet CO₂-skyggepriser ved brug af et værktøj stillet til rådig-
hed af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 

Konklusioner: 

På tværs af alle tiltagene er det fundet, at:. 

› Ekstra vægt af køretøjerne giver en betydelig meromkostning for vejsliddet. Jo tungere
et køretøj er, jo større marginal effekt opstår på grund af en vægtforøgelse. Hovedpar-
ten af omkostninger falder på de kommunale veje, selvom det meste af trafikken fore-
går på statsvejene. Det bemærkes, at grundlaget for denne fordeling er baseret på
Landstrafikmodellen. Det betyder, at der er en vis usikkerhed forbundet med den kon-
krete fordeling for de enkelte køretøjstyper og derfor også for de overordnede fordelin-
ger. Analyserne tager kun hensyn til 15 år frem i tiden, hvor der endnu ikke er sket en
fuld overflytning til de tungere elektriske køretøjer. Derfor vil omkostningen efter år
2035 forventelig være betydeligt større.

› Der er store besparelser for operatørerne på grund af den større fleksibilitet og reduk-
tion i kørte kilometer, hvis de generelle vægtgrænser øges. Derimod viser analyserne
knapt så store besparelser ved kompensation for ekstra vægt relateret til batterier eller
elektriske aggregater, idet det ikke er alle køretøjer, der kan drage nytte heraf.

› Der kan ikke konstateres væsentlige effekter på trafiksikkerheden.

› Kun for enkelte lastbilkonfigurationer kan der opstå udfordringer med de eksisterende
vægtgrænser på broerne. Det vurderes igen at være et problem på de kommunale
broer, mens de statslige broer i langt de fleste situationer er i stand til at kapere den
ekstra vægt af køretøjerne. Der vil dog være en mulig omkostning, såfremt visse broer
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enten skal forstærkes, skiltes, eller grundet omkørsel, hvis lastbilen/vogntoget ikke 
kan passere. 

› Klima- og miljøeffekter er store ved overflytningen til batteridrift, Ved ekstra vægt eller 
længde af køretøjerne giver det dog en mindre effekt, der skyldes færre kørte kilometer.  

› I den samfundsøkonomiske analyse er der to sidestillede CO2-priser – en lav og en høj 
CO2. Benyttes den høje CO2-pris har alle projekter en positiv nettonutidsværdi og er 
dermed samfundsøkonomisk rentable. Benyttes den lave CO2-pris har tiltag 4, 5, 6 og 
18 en negativ nettonutidsværdi. Gevinsten ved de sparede kilometer og deraf sparede 
kørselsomkostninger lagt sammen med den sparede CO₂-emissioner og andre emissio-
ner er i de fleste tilfælde nok til at opveje de omkostninger, der kommer fra mere vejs-
lid fra tungere køretøjer og faldet i afgiftsindtægter på grund af lavere dieselforbrug 

Hovedresultaterne for samtlige stillede tiltag er vist i nedenstående tabel. I tabellen vises 
nettonutidsværdierne (NNV) ved både den lave og den høje CO₂-pris, den samlede CO₂ re-
duktion i ton over evalueringsperioden på 15 år og skyggeprisen. 

Skyggeprisen 

Skyggeprisen angiver den samfundsøkonomiske omkostning ved at reducere 1 ton CO₂ 
ved det stillede tiltag. Skyggeprisen angives derfor som kr/ton CO₂. Den beregnes ved at 
se på den samfundsøkonomiske nettonutidsværdi af tiltaget uden at medregne CO₂ effek-
terne.  

Skyggeprisen er derfor en indikation på hvor dyrt det er at bruge det stillede tiltag til at 
reducere CO₂ og kan derfor sammenlignes med andre tiltag. Jo lavere skyggepris jo bedre 
er tiltaget.  

Er skyggeprisen mindre end 0 angiver det, at et tiltag er en samfundsøkonomisk gevinst 
selv hvis man ikke tager gevinsten af CO₂-besparelsen med i beregningen. I disse tilfælde 
giver det ikke mening at tale om en skyggepris. I oversigten i tabellen nedenfor og i rap-
porten angives dette med "negativ skyggepris". 
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Tabel 1-1 Hovedresultater for hvert tiltag 

Til-
tag 

Bilkategori Tiltag Samfundsøkonomisk NNV 
(Mio.Kr.)  
 

CO₂-
reduktion i 
ton (over 
perioden 
2022-2038) 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Standard C02-
pris1 

CO₂-pris på 
1.947 kr/ton 

Til-
tag 
1 

4-aksl. lastbiler (N3)  

 

4-akslede lastbiler får mulighed for vægtkompensation på 
op til 2.000 kg ved anvendelse af alternative (a)- eller (b) 
nulemissionsdrivmidler 18  26 8.500 

Negativ skygge-
pris 

Til-
tag 
2 

5-aksl. lastbiler (N3)  

 

5-akslede lastbiler får mulighed for vægtkompensation på 
op til 2.000 kg ved anvendelse af alternative (a)- eller (b) 
nulemissionsdrivmidler samtidigt med at 5-akslede biler 
med forbrændingsmotor får 40 tons tilladt totalvægt. 

15 21 6.700 
Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
3 

5-aksl. vogntog 

 

5-akslede vogntog får mulighed for vægtkompensation på 
2.000 kg ved anvendelse af (a) alternativt brændstof (b) 
nulemissionsteknologi anvendes i vogntogskombination. 

48 158 124.000 
Negativ skygge-

pris 

 
1 Kilde: Transportøkonomiske enhedspriser 
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Til-
tag 

Bilkategori Tiltag Samfundsøkonomisk NNV 
(Mio.Kr.)  
 

CO₂-
reduktion i 
ton (over 
perioden 
2022-2038) 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Standard C02-
pris1 

CO₂-pris på 
1.947 kr/ton 

Til-
tag 
4 

6-aksl. vogntog 

  

 

 

6-akslede vogntog får mulighed for vægtkompensation på 
2.000 kg ved anvendelse af (a) alternativt brændstof (b) 
nulemissionsteknologi anvendes i vogntogskombination. 

-19 158 199.300 568 

Til-
tag 
5 

7-aksl. vogntog 

  

 

 

 

 

7-akslede vogntog får mulighed for vægtkompensation på 
2.000 kg ved anvendelse af (a) alternativt brændstof (b) 
nulemissionsteknologi anvendes i vogntogskombination. 

-86 51 154.800 

 
 
 

990 
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Til-
tag 

Bilkategori Tiltag Samfundsøkonomisk NNV 
(Mio.Kr.)  
 

CO₂-
reduktion i 
ton (over 
perioden 
2022-2038) 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Standard C02-
pris1 

CO₂-pris på 
1.947 kr/ton 

Til-
tag 
6 

8-aksl. vogntog  

 

 

 

 

8-akslede vogntog får mulighed for vægtkompensation på 
2.000 kg ved anvendelse af (a) alternativt brændstof (b) 
nulemissionsteknologi anvendes i vogntogskombination. 

-0,2 1 1.300 662 

Til-
tag 
7 

5-aksl. vogntog 

 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne 
arbejdsaggregater. 

44 50 5.500 
Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
8 

6-aksl. vogntog 

  

 

 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne 
arbejdsaggregater. 

84 97 12.300 
Negativ skygge-

pris 
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Til-
tag 

Bilkategori Tiltag Samfundsøkonomisk NNV 
(Mio.Kr.)  
 

CO₂-
reduktion i 
ton (over 
perioden 
2022-2038) 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Standard C02-
pris1 

CO₂-pris på 
1.947 kr/ton 

Til-
tag 
9 

7-aksl. vogntog  

 

 

 

 

 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne 
arbejdsaggregater. 

83 99 16.300 
Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
10 

 8-aksl. vogntog Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne 
arbejdsaggregater. 

0,32 0,37 55 
- Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
A 

2-akslede lastbiler 

 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne 
arbejdsaggregater. 

93 99 6.100 
Negativ skygge-

pris 
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Til-
tag 

Bilkategori Tiltag Samfundsøkonomisk NNV 
(Mio.Kr.)  
 

CO₂-
reduktion i 
ton (over 
perioden 
2022-2038) 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Standard C02-
pris1 

CO₂-pris på 
1.947 kr/ton 

Til-
tag 
B 

3-akslede lastbiler 

 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne 
arbejdsaggregater. 

43 47 3.800 
Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
C 

4-akslede lastbiler 

 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne 
arbejdsaggregater. 

6 7 900 
Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
11 

4-aksl. lastbiler (N3) 

 

Tilladte totalvægt for 4-akslede lastbiler hæves til 35.000 
kg. 

Med tilstrækkelig / nødvendig akselafstand ift. broer og 
vejslid. 

105 117 11.200 
Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
12 

5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Tilladte totalvægt for 5-akslede lastbiler hæves til 40.000 
kg med tilstrækkelig / nødvendig afafstand ift. broer og 
vejslid. 250 274 23.200 

Negativ skygge-
pris 

Til-
tag 
12A 

5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Tilladte totalvægt hæves med 1.000 kg for køretøjer med 
eldrevne arbejdsaggregater, samtidigt med at 5-akslede bi-
ler med forbrændingsmotor får 40 tons tilladt totalvægt. 254 279 23.800 

Negativ skygge-
pris 



  
ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING 

C:\Users\B087874\Downloads\COWI Analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering_v03.docx 

17

Til-
tag 

Bilkategori Tiltag Samfundsøkonomisk NNV 
(Mio.Kr.)  
 

CO₂-
reduktion i 
ton (over 
perioden 
2022-2038) 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Standard C02-
pris1 

CO₂-pris på 
1.947 kr/ton 

Til-
tag 
13 

5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Totalvægt for 5-akslede lastbiler øges til 42.000 kg med til-
strækkelig / nødvendig afafstand ift. broer og vejslid. 

313 337 30.200 
Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
14 

3-aksl. Påhængsvogne (O4) 

  

Øget totalvægt for 3-akslede påhængsvogne med tvilling-
montering op til 28.000 kg.  

N/A 

Reduktion 
ift. basis, 

men størrel-
sen kan ikke 

vurderes, 

N/A 

Til-
tag 
15 

4-aksl. påhængsvogne (O4) 

  

4-akslede påhængsvogne med tvillingmontering op til 
36.000 kg.  

N/A 

Reduktion 

ift. basis, 

men størrel-

sen kan ikke 

vurderes, 

 

N/A 

Til-
tag 
16 

5-aksl. påhængsvogne (O4) 
 

5-akslede påhængsvogne med en tilladt totalvægt på op til 
35 tons 

N/A 

Reduktion 

ift. basis, 

men størrel-

sen kan ikke 

vurderes, 

 

N/A 
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Til-
tag 

Bilkategori Tiltag Samfundsøkonomisk NNV 
(Mio.Kr.)  
 

CO₂-
reduktion i 
ton (over 
perioden 
2022-2038) 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Standard C02-
pris1 

CO₂-pris på 
1.947 kr/ton 

Til-
tag 
17 

Vogntog 

 

Sættevogne der er 1,3 m længere (14,9 m), hvor vognto-
get, ved hjælp af styrende aksler, kan overholde venderadi-
uskravene og således anvendes på alle veje.  3.047 3.444 372.087 

Negativ skygge-
pris 

Til-
tag 
18 

Vogntog 

 

Den tilladte totallængde for vogntog bestående af lastbil og 
sættevogn øges til 17,5 meter for lastbiler drevet af brænd-
stoffer og teknologier, der udgør et bæredygtigt alternativ 
til diesel, og som kræver mere plads på lastbilen.  

Samtidigt foreslås at den tilladte koblingslængde til synsfri 
sammenkobling kan være op til 5,5 meter for en lastbil dre-
vet af andre brændstoffer og teknologier, der udgør et bæ-
redygtigt alternativ til diesel, og som kræver mere plads på 
lastbilen. 

-191 153 402.900 1.186 
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Til-
tag 

Bilkategori Tiltag Samfundsøkonomisk NNV 
(Mio.Kr.)  
 

CO₂-
reduktion i 
ton (over 
perioden 
2022-2038) 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Standard C02-
pris1 

CO₂-pris på 
1.947 kr/ton 

Til-
tag 
19 

Vogntog Øget vogntogslængde for vogntog med læssekran (+2m) - 
dvs. op til 18,50 meter. 

Dvs. ekstra længde til en krantrækker, så den kan trække 
en standardsættevogn evt. med styrbare aksler for at leve 
op til venderadius 

1.002 1.142 78.900 
Negativ skygge-

pris 

Til-
tag 
20 

Vogntog 

 

Forvogn-påhængsvognkombinationer udstyret med en kran 
(fx bagmonteret) maks. længde 20,75 m 

183 210 14.300 
Negativ skygge-

pris 
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2 Metode 
Beregningerne tager udgangspunkt i samme model, som har været anvendt tid-
ligere for så vidt angår opgørelser af effekterne på vejslid og broer. De nye tiltag 
giver dog forskellige effekter på trafikken afhængig af, om det er en generel for-
øgelse af totalvægten, eller en forøgelse til at kompensere for ekstra vægt ved 
selve køretøjet (f.eks. elektriske aggregater eller ved anvendelse af batterier 
som drivmiddel).  

I effektvurderingerne, inddrages følgende delelementer. De konkrete bereg-
ningsmetoder gennemgås i delafsnit i tilknytning til hver af delementerne. 

› Effekten på trafikarbejdet. Her opgøres, hvor stor en del af det samlede tra-
fikarbejde, der overflyttes til biler med den øgede vægt eller længde. Der-
med kan opgøres, hvor stor en reduktion i trafikarbejdet, som tiltaget giver 
anledning til. For nogle tiltag er det alene en reduktion i trafikarbejdet 
(f.eks. ved en generel forøgelse af totalvægten) og for andre er der både en 
effekt af forøgelsen samt en overflytning fra andre typer køretøjer (f.eks. 
ved el-køretøjer med ekstra vægt). Fordelingen af trafikken på statsveje og 
kommuneveje fastlægges pba. data fra Landstrafikmodellen. Effekterne på 
trafikarbejdet gennemgås i afsnit 3. 

› Vejslid. For vejslid fastlægges for hver køretøjstype og akselkonfiguration, 
hvor stor en ekstra belastning køretøjerne har på sliddet af vejene. Dernæst 
vægtes sammen på tværs af de kombinationer, der indgår i de enkelte til-
tag. Beregningerne baseres på Æ10-faktorerne, som beregnes for hver af 
køretøjskonfigurationerne og den ekstra Æ10-belastning fastlægges. Vejslid 
fastlægges i forhold til hver kørt kilometer, så effekterne kan skaleres til 
trafikarbejdet fordelt på hhv. statsveje og kommunale veje. Effekterne på 
vejslid beskrives i afsnit 4. 

› Fremkommelighed på vejnettet og investeringer i tilpasninger. Det er vur-
deret, at de nævnte tiltag ikke medfører konkrete behov for tilpasninger af 
infrastrukturen.  
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› Konsekvenser for broer. I lighed med tidligere opgørelser fastlægges for de 
udvalgte tiltag og køretøjstyper effekterne af den ekstra belastning af bro-
erne, og i hvilken grad den større totalvægt vil overskride de eksisterende 
vægtgrænser på forskellige typer af broer. De konkrete analyser gennem-
gås i afsnit 5.1. Det antages ikke, at de kommunale broer forstærkes, men 
det kan blive nødvendigt at opsætte skiltning med vægtgrænser for de 
broer, der vurderes ikke at kunne bære de nye tungere køretøjer.  

› Uheld og færdselssikkerhed. Der er lavet en statistisk analyse, hvor der er 
forsøgt på at fastlægge en statistisk effekt af om større vægt giver større 
uheldsomkostninger. Konklusionen af denne gennemgang viser, at der ikke 
kan fastlægges en signifikant effekt. Det suppleres med den nyeste littera-
tur og undersøgelser af virkningerne af større totalvægt på køretøjer på tra-
fiksikkerheden. Disse analyser understøtter den statistiske analyse, og bag-
grunden for konklusionen gennemgås i afsnit 6 og i Bilag E. 

› Klima og øvrige effekter. Beregningerne af klimaeffekter og effekter på luft-
emissioner, fastlægges alene ud fra køretøjernes trafikarbejde og deres 
drivmidler. Der tages udgangspunkt i datagrundlaget fra TEMA2015 til 
emissionsfaktorer og i Energistyrelsens fremskrivning af CO₂-emissioner fra 
el-produktionen. Beregningerne gennemgås i afsnit 7. 

Selve beregningerne gennemføres i princippet ved, at effekten opgøres for en 
kørte kilometer for de udvalgte lastbilkategorier. Dernæst skaleres til det sam-
lede opgjorte niveau for trafikændringerne. For køretøjer, hvor der er ændringer 
i den tilgængelige nyttelast, korrigeres den repræsentative kørte kilometer rela-
tivt til hvor stor ændringen i nyttelasten er. Hvis der sker et fald på 2 tons, hvis 
der monteres batterier, skal der køres 2 tons/bilens gennemsnitlige last ekstra 
kilometer for at flytte den samme last.  

De ovenstående kvantificerede effekter indgår i de samfundsøkonomiske bereg-
ninger for hvert tiltag. De samfundsøkonomiske beregninger gennemføres ved 
brug af TERESA, hvor effekterne enten fastlægges ud fra det ændrede trafikar-
bejde, eller effekter hvor disse er separat kvantificeres lægges direkte ind i mo-
dellen. TERESA modellen benyttes også til at fastlægge effekterne med og uden 
sideeffekter. De konkrete samfundsøkonomiske opgørelser er samlet i afsnit 8. 
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3 Tiltagene og det relaterede 
trafikarbejde  

I dette afsnit gennemgås dels det trafikarbejde, der som udgangspunkt potenti-
elt kan drage nytte af de stillede tiltag og dels beskrives de enkelte tiltag inden-
for fire overordnede grupper af tiltag. 

3.1 Grundlæggende trafikarbejde  
Trafikarbejdet i udgangssituationen er baseret Danmarks statistiks opgørelse af 
samlet transportarbejde for godstransport i Danmark i 2019. Fordelingen er vist 
i Tabel 3-1. 

Tabel 3-1 Trafikarbejde fordelt på lastbiltyper og totalvægtklasser. Kilde: Statistik-
banken, NVG1, 2019, 1000km 

Vægtklasse og type Trafikarbejde 2019 Vurdering af aksel-
konfiguration 

Solovogn, 6001 – 12.000 kg 41.500 2-akslede lastbiler 

Solovogn, 12001 – 18.000 kg 64.700 2-akslede lastbiler 

Solovogn, 18001 – 24.000 kg 6.000 3-akslede lastbiler 

Solovogn, større end 24.000 kg 190.300 3-og 4-akslede lastbiler 

Påhængsvogntog, mindre end 40.000 kg 28.600 5-akslede vogntog 

Påhængsvogntog, 40.001 – 44.000 kg 8.000 6-, 7- og 8-akslede 
vogntog 

Påhængsvogntog, større end 44.000 kg 202.000 6-, 7- og 8-akslede 
vogntog 

Sættevognstog, mindre end 40.000 kg 222.900 5-akslede sættevogn-
tog 

Sættevognstog, 40.001 – 44.000 kg 66.300 6-,7- og 8-akslede 
sættevogntog 

Sættevognstog, større end 44.000 kg 447.200 6-,7- og 8-akslede 
sættevogntog 

I alt 1.278.000  

 

Den yderligere fordeling af dette er baseret på en vurdering, hvor køretøjerne i 
NVG12 fordeles på akselkonfigurationer. Vurderingen er også vist i tabellen. 

Fordelingen på de konkrete akselkategorier er derefter foretaget vha. fordelin-
gen fundet i WIM-data.  

Yderligere er fordelingen af kørslen på kommuneveje og statsveje fundet ud fra 
Landstrafikmodellens (LTM) opgørelse af lastbilernes kørselsmønster i år 2025 
model scenarie. Dette er opgjort for fem bilklasser. Modellen er ikke tilpasset, så 
den rammer trafikkens fordeling på stats- og kommuneveje alle steder. Derfor 

 
2 NVG1 henviser til tabelnummeret i statistikbanken.dk 
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er der en vis usikkerhed om den konkrete fordeling. Størrelsesordenerne som 
anvendes til at fordele vejsliddet (se afsnit 4) er dog på det rette niveau.  

Fordelingen på vejtyperne fra LTM er baseret på et udtræk fra en modelkørsel 
på en basissituation i år 2025. Dvs. trafikken er fremskrevet til år 2025 niveau. 
Det antages, at fordelingen mellem vejtyperne er uforandrede i hele beregnings-
perioden. Data fra LTM tillader ikke en opdeling på de enkelte køretøjskategorier 
i de enkelte tiltag. Der skelnes således alene mellem sololastbiler og vogn-
tog/sættevogne og modulvogntog. De grundlæggende data til fordelingen er an-
givet i Tabel 3-2. 

Tabel 3-2 Fordelingen af trafikarbejde på vejtyper for fire overordnede lastbiltyper. 
Kilde: LTM Mio køretøjskm i DK Basis 2025 

Beskrivelse Lastbil u. 12 t Lastbil o. 12 t Lastbil m. på-
hængsvogn 
eller sætte-
vogn 

Mega trucks 
(Modulvogntog) 

I alt 

Trafik på motorveje 0,1 1,0 5,3 0,02 6,4 

Trafik på motortra-
fikvej  
og øvrige statsveje 

0,04 0,6 1,5 0,001 2,1 

Øvrige uden for by 0,05 0,9 1,6 0,001 2,5 

Øvrige i by 0,05 0,7 0,9 0,0005 1,6 

Andel statsveje 51 pct. 50 pct. 74 pct. 93 pct. 67 pct. 

Andel kommuneveje 49 pct. 50 pct. 26 pct. 7 pct. 33 pct. 

 

Kategorierne i LTM dækker over flere af de udvalgte køretøjsklasser, der adres-
seres i de enkelte tiltag.  

De endelige fordelinger af trafikarbejdet på de køretøjsklasser, der indgår i tilta-
gene, er vist i tabellen herunder. Køretøjskoden3 angiver hvordan køretøjet er 
konfigureret med aksler fordelt på forvogn og påhængsvogn. I Tabel 3-3 repræ-
senterer et "0" én aksel og en lang streg er koblingen mellem den trækkende 
enhed og påhængsvognen. er 0'erne adskilt af én streg befinder de sig på 
samme enhed i vogntoget. Den tilhørende kombination af tal og bogstaver vil 
blive anvendt igennem resten af rapporten. 



  
ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING 

C:\Users\B087874\Downloads\COWI Analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering_v03.docx 

24

Tabel 3-3 Trafikarbejde på statsveje og kommuneveje fordelt på køretøjskategorier. 
Kilde: egen tilvirkning. 1.000 km. 

Antal 
aksler 

Køretøjskode3 Trafikarbejde 
på statsveje 

Trafikarbejde 
på kommune-
veje 

I alt 

4 11-11_vt 

0-0—0-0 
22.100 39.800 62.000 

4 11-2_sv 

0-0—00 
2.400 4.700 7.100 

4 11-2_vt_k 

0-0--00 
1.200 760 1.960 

4 12-1_sv 

0-00--0 
480 400 880 

4 12-1_vt_k 

0-00--0 
3.400 1.200 4.600 

4 13_lb 

0-000 
70 50 120 

4 21-1_sv 
00-0--0 

220 160 380 

4 21-1_vt_k 

00-0--0 
12.350 4.500 16.850 

4 22_lb 

00-00 
970 3.300 4.270 

5 11-12_vt 

0-0—0-00 
53.800 158.800 212.600 

5 11-3_sv 

0-0--000 
1.000 4.600 5.600 

5 11-3_vt_k 

0-0—000 
2.600 4.700 7.300 

5 12-11_vt 

0-00—0-0 
4.000 6.000 10.000 

5 12-2_sv 

0-00--00 
780 5.020 5.800 

5 12-2_vt_k 

0-00--00 
160 10 170 

 
3 xx-yy_zz. XX henviser til aksler på trækkeren for og bag, ZZ til anhængeren 
for og bag, vt: vogntog, sv: sættevogn, lb: lastbil, vt_k: vogntog_kærre. Så-
fremt der kun er et tal ved Z findes der kun eén aksel eller én bogie-montering 
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Antal 
aksler 

Køretøjskode3 Trafikarbejde 
på statsveje 

Trafikarbejde 
på kommune-
veje 

I alt 

5 13-1_sv 

0-000--0 
60 50 110 

5 13-1_vt_k 

0-000--0 
190 1.100 1.290 

5 21-11_vt 

00-0—0-0 
20 110 130 

5 21-2_sv 

00-0--00 
120 320 440 

5 21-2_vt_k 

00-0--00 
950 460 1.410 

5 22-1_vt_k 

00-00--0 
2.600 9.600 12.200 

6 11-13_vt 

0-0—0-000 
1.900 8.100 10.000 

6 11-22_vt 

0-0--00-00 
6.200 15.500 21.700 

6 11-4_sv 

0-0--0000 
5.400 13.900 19.300 

6 12-12_vt 

0-00—0-00 
64.100 255.300 319.400 

6 12-3_sv 

0-00--000 
3000 10.200 13.200 

6 12-3_vt_k 

0-00--000 
2.100 2.800 4.900 

6 13-11_vt 

0-000—0-0 
1.900 1.300 3.200 

6 13-2_sv 

0-000--00 
340 1.900 2.240 

6 21-12_vt 

00-0—0-00 
140 850 990 

6 21-3_sv 

00-0--000 
640 1.050 1.690 

6 21-3_vt_k 

00-0--000 
1.100 2.100 3.300 
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Antal 
aksler 

Køretøjskode3 Trafikarbejde 
på statsveje 

Trafikarbejde 
på kommune-
veje 

I alt 

6 22-11_vt 

00-00—0-0 
4.800 6.000 10.800 

6 22-2_vt_k 

00-00—00 
2.000 17.600 19.600 

7 12-13_vt 

0-00—0-000 
5.800 25.500 31.300 

7 12-22_vt 

0-00—00-00 
54.000 105.100 159.100 

7 12-4_sv 

0-00--0000 
8.200 13.900 22.100 

7 13_12_vt 

0-000—0-00 
2.500 2.300 4.800 

7 13_3_vt_k 

0-000--000 
6.100 1.300 7.400 

7 13-3_sv 

0-000--000 
2.400 8.900 11.300 

7 22-12_vt 

00-00--0-00 
8.900 9.700 18.600 

7 22-3_vt_k 

00-00—000 
300 4.400 4.700 

8 12_23_vt 

0-00—00-000 
200 600 800 

8 13-22_vt 

0-000—00-00 
800 500 1.300 

8 13-4_sv 

0-000--0000 
170 80 250 

8 14_3_sv 

0-0000--000 
180 550 730 

8 22-22_vt_p 

00-00—00-00 
46.200 36.500 82.700 

 

Udgangspunktet for effektvurderingerne er fordelingerne af trafikarbejdet angi-
vet i tabellen. I hvert af de stillede tiltag vil det være en større eller mindre del 
af trafikken med de udvalgte køretøjskategorier, der berøres. Kombinationen af 
tiltag og køretøjskategorier er vist i Bilag A. 
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I de følgende afsnit vises de forskellige tiltags effekt på trafikarbejdet samt hvor 
meget trafikarbejde, der som udgangspunkt potentielt påvirkes af tiltaget. 

3.2 Tiltag om forøgelse af tilladt totalvægt med to 
tons for lastbiler, der kører på alternative 
drivmidler eller nulemission. 

Tiltagene i denne gruppe indeholder en forøgelse af den tilladte totalvægt for 
lastbiler med op til 2 tons. Det skal skabe incitament til at begynde at transpor-
tere gods på denne type af lastbiler, uden at tabe nyttelastkapacitet.  

Tiltagene i denne gruppe omfatter alle kategorierne af 4, 5, 6, 7 og 8 akslede 
herunder både lastbiler, vogntog og sættevogntog. Fælles for alle disse katego-
rier er, at nyttelasten for køretøjerne reduceres på grund af den ekstra vægt fra 
f.eks. batterierne, selvom der også fjernes bl.a. dieseltank og den tungere die-
selmotor. Dvs. el-lastbiler vil have en lavere nyttelast på op til to tons. Tiltaget 
antages at fjerne denne ulempe så nyttelasten for lastbilen ved nulemissions-
drift, svarer til nyttelasten for den tilsvarende diesellastbil. Dialogen med bran-
chen, Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har bekræftet, at kompensationen på 
to ton i de fleste tilfælde er tilstrækkelig.4 

Det vurderes ikke konkret, hvordan tiltaget understøtter en overflytning fra die-
seldrevne lastbiler til denne type lastbiler. Det antages, at tiltaget er en forud-
sætning for, at der sker et skifte. Grundlaget for konsekvensberegningerne er 
derfor baseret på den gevinst, der opstår ved at diesel-lastbiler overflyttes helt 
eller delvist til alternative drivmidler.  

Gruppen omfatter følgende tiltag: 

Tabel 3-4 Tiltag i gruppen om 2-tons øget totalvægt 

Tiltag Bilkategori Bilkonfigurationer, der 
indgår 

Beskrivelse 

Tiltag 1 4-aksl. lastbiler (N3)  

 

13_lb 
22_lb 

4-akslede lastbiler får mulighed for vægt-
kompensation på op til 2.000 kg ved an-
vendelse af alternative (a)- eller (b) nule-
missionsdrivmidler 

Tiltag 2 5-aksl. lastbiler (N3)  

 

Findes ikke i dag. 
Trafikmængden/potentialet 
trækker på 
13_lb 
22_lb 

5-akslede lastbiler får mulighed for vægt-
kompensation på op til 2.000 kg ved an-
vendelse af alternative (a)- eller (b) nule-
missionsdrivmidler samtidigt med at 5-aks-
lede biler med forbrændingsmotor får 40 
tons tilladt totalvægt. 

 
4 Der kan være eksempler, hvor de to tons ikke fuldt ud kompenserer for tabet i 
nyttelasten. Særligt for langturslastbiler, hvor der skal større batterier til for at 
opretholde driften. Der er dog tilsvarende mange varetyper, hvor lasten ikke ud-
nytter den fuld vægtgrænse. 
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Tiltag Bilkategori Bilkonfigurationer, der 
indgår 

Beskrivelse 

Tiltag 3 5-aksl. vogntog 

 

11-12_vt 
11-3_sv 
11-3_vt_k 
12-11_vt 
12-2_sv 
12-2_vt_k 
13-1_sv 
13-1_vt_k 
21-11_vt 
21-2_sv 
21-2_vt_k 
22-1_vt_k  

5-akslede vogntog får mulighed for vægt-
kompensation på op til 2.000 kg ved an-
vendelse af (a) alternativt brændstof (b) 
nulemissionsteknologi anvendes i vogntogs-
kombination. 

Tiltag 4 6-aksl. vogntog 

  

 

 

11-13_vt 
11-22_vt 
11-4_sv 
12-12_vt 
12-3_sv 
12-3_vt_k 
13-11_vt 
13-2_sv 
21-12_vt 
21-3_sv 
21-3_vt_k 
22-11_vt 
22-2_vt_k 

6-akslede vogntog får mulighed for vægt-
kompensation på op til 2.000 kg ved an-
vendelse af (a) alternativt brændstof (b) 
nulemissionsteknologi anvendes i vogntogs-
kombination. 

Tiltag 5 7-aksl. vogntog 

 

 

 

 

 

 

12-13_vt 
12-22_vt 
12-4_sv 
13_12_vt 
13_3_vt_k 
13-3_sv 
22-12_vt 
22-3_vt_k 

7-akslede vogntog får mulighed for vægt-
kompensation på op til 2.000 kg ved an-
vendelse af (a) alternativt brændstof (b) 
nulemissionsteknologi anvendes i vogntogs-
kombination. 

Tiltag 6 8-aksl. vogntog  

 

 

 

 

12_23_vt 
13-22_vt 
13-4_sv 
14_3_sv 
22-22_vt_p 

8-akslede vogntog får mulighed for vægt-
kompensation på op til 2.000 kg ved an-
vendelse af (a) alternativt brændstof (b) 
nulemissionsteknologi anvendes i vogntogs-
kombination. 

 

Tiltagene i denne gruppe giver effekt for den del af trafikken, der skifter til alter-
native drivmidler i løbet af evalueringsperioden. For disse biler vil forøgelsen af 
den tilladte totalvægt betyde, at der ikke skal køres ekstra kilometer med disse 
lastbiler på grund af tabet af nyttelasten. Der er som nævnt, ikke vurderet, at 
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tiltaget i sig selv giver en større udskiftning af diesellastbiler end den udvikling, 
der ligger i et grundforløb. 

Der findes ikke sikre kilder til at fastlægge, hvor stor en del af lastbiltrafikken, 
der omlægges til denne type transport. De fleste kilder er og enige om, at skiftet 
først sker for de lette køretøjer, og først senere vil ske for de tungere biler, der 
har større effektbehov. Der tales både om batterielektriske biler, brintdrevne 
lastbiler, biogasbiler, og dieselbiler, der kører på e-fuels eller biodiesel. Af disse 
biler, er det primært el- og brintbilerne, der kræver ekstra vægt. Hvornår og i 
hvilket omfang omstillingen vil ske, er ligeledes usikker.  

Der er mange faktorer, der har betydning for indfasningen. En del er prisen på 
lastbilerne, der helt eller delvist kører på alternative drivmidler. I nedenstående 
figur er vist den prisudvikling, målt ved total cost of ownership (TCO), der anta-
ges for diesel- og f.eks. el-lastbiler. Udviklingen er inspireret af Klimarådets rap-
port fra efteråret 2021, hvor der også forventes en sådan paritet omkring 2030.  

Figur 3-1 Antaget udvikling i kørselsomkostninger for diesel- og el-lastbiler. Kilde: 
Transportøkonomiske enhedspriser, 2020 og egen vurdering. 

 

 

 viser, at det fra ca. år 2030 er billigere at køre på el end diesel. Men derudover 
er faktorer som adgang til opladning, bilernes rækkevidde, og andre alternativer 
også faktorer, der spiller ind. Det er ikke muligt at afgøre i hvilken grad hver af 
disse faktorer spiller ind. Vi vurderer, at de ovenstående antagelser repræsente-
rer et realistisk billede. 

De biler, der omfattes af de 6 tiltag, er alle i den tunge kategori. Derfor antages 
den samme indfasningshastighed for alle kategorierne. Konkret antages: 

› De første lastbiler i denne kategori indfases fra år 2028 
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› Der er i starten af år 2028 0 pct. af de tunge lastbiler på el (eller brint) 

› Det stiger lineært til år 2038, hvor der er 30 pct. el-lastbiler i den tunge ka-
tegori. Det svarer til ca. 2,5 pct. stigning om året. 

Denne antagelse ligger lidt under det niveau for ellastbiler, der er indlagt i kli-
mafremskrivningen. I klimafremskrivningen er det dog lastbiler i alle kategorier, 
der er medtaget. Dvs. en stor del af de ellastbiler, der ses særligt i de tidlige år, 
er mindre lastbiler – biler, der ikke er omfattet af tiltagene analyseret i denne 
rapport. En større eller en mindre indfasning af ellastbiler har som udgangs-
punkt ikke betydning for beregningerne i rapporten for så vidt angår de relative 
forhold, men de absolutte størrelser vil ændres proportionalt med antallet af el-
lastbiler. Dvs. at f.eks. den samlede omkostning til vejslid vil ændres relativt til 
antallet af flere eller færre lastbiler sammenlignet med antallet medtaget i oven-
stående opgørelse. Tilsvarende vil gevinsterne ændres proportionalt.  

Udviklingen i kørselsomkostningerne har betydning for den samfundsøkonomi-
ske beregning, idet reduktion i kørte kilometer (som er en af effekterne af større 
tilladt totalvægt) opgøres samfundsøkonomisk ved at gange med kørselsom-
kostningen i de enkelte år. Dvs. gevinsten per kilometer reduceres i takt med at 
el-lastbilerne kørselsomkostning reduceres. Et større fald i omkostningerne vil 
alt andet lige trække mod mindre gevinster og dermed dårligere samfundsøko-
nomi, og omvendt ved et mindre fald. Da effekterne på priserne og antallet af 
ellastbiler først for alvor sker sent i perioden, vil det sammen med diskonterin-
gen til nutidsværdi få en mere beskeden betydning for det samfundsøkonomiske 
resultat. 

Der er to grupper af køretøjer, der påvirkes. En gruppe består af de køretøjer, 
der er udskiftet til el uden effekten af den ekstra tilladte totalvægt. Den anden 
gruppe, er køretøjer, der på grund af tiltaget skifter fra diesel til el. Det vurde-
res, at den første gruppe udgør 2/3 af de påvirkede køretøjer, og at den anden 
gruppe udgør 1/3 af gruppen5. For den første gruppe er effekten, at det tab i 
nyttelast som er for elbilerne sammenlignet med dieselbilerne undgås. Dvs. der 
er med tiltaget den samme mængde trafik som de kører, hvis de var dieselkøre-
tøjer, og totalvægten forøges. For køretøjer, der skifter fra diesel til el, fasthol-
des samme trafikarbejde, men totalvægten øges.  

I forbindelse med opgørelserne af vejslid, vises hvordan en større eller mindre 
indfasning påvirker omkostningerne. Vejsliddet er en af de store omkostninger. 
Her skal det også bemærkes, at vi med en blot 15 års evalueringsperiode risike-
rer at undervurdere netop denne omkostning, idet det frem mod år 2050 forven-
teligt vil være en langt større andel af lastbilerne, der vil have højere vægt. 

 
5 Da der er usikkerhed forbundet med denne fordeling, er der gennemført en føl-
somhedsanalyse med tiltag 4 som eksempel, for hvilken påvirkning en anden 
fordeling af grupperne vil have på det samfundsøkonomiske resultat. Resultater 
er gengivet i 8.5Bilag D. 
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Tabel 3-5  Ændring i trafikarbejde, mio. køretøjskilometer per år 

Tiltag Basis Tiltag (2035) Ændring 

Tiltag 1 21,5 19,2 -11 pct. 

Tiltag 2 21,5 19,1 -11 pct. 

Tiltag 3 247,3 219,6 -11 pct. 

Tiltag 4 414,7 388,9 -6 pct. 

Tiltag 5 255,1 236,1 -8 pct. 

Tiltag 6 17,4 16,4 -5 pct. 

3.3 Tiltag om forøgelse af totalvægt med et ton 
for montering af elektriske aggregater for 
vogntog 

Denne gruppe af tiltag består af at hæve den tilladte totalvægt med et ton, for 
at give vognmænd mulighed for at påsætte eldrevne aggregater på lastbilerne 
uden at tabe lasteevne, eller i de tilfælde hvor der allerede er påsat et el-dre-
vent aggregat, at kompensere dem for det tab af lasteevne, som et batteri har 
medført. 

De konkrete tiltag er: 
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Tabel 3-6 Tiltag i gruppen om et ton øget totalvægt for at gøre plads til elektriske 
aggregater på vogntog 

Tiltag Bilkategori Bilkonfigurationer, 
der indgår 

Beskrivelse 

Tiltag 7 5-aksl. vogntog 

 

11-12_vt 
11-3_sv 
11-3_vt_k 
12-11_vt 
12-2_sv 
12-2_vt_k 
13-1_sv 
13-1_vt_k 
21-11_vt 
21-2_sv 
21-2_vt_k 
22-1_vt_k 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for 
køretøjer med el-drevne arbejdsag-
gregater. 

Tiltag 8 6-aksl. vogntog 

  

 

 

11-13_vt 
11-22_vt 
11-4_sv 
12-12_vt 
12-3_sv 
12-3_vt_k 
13-11_vt 
13-2_sv 
21-12_vt 
21-3_sv 
21-3_vt_k 
22-11_vt 
22-2_vt_k 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for 
køretøjer med el-drevne arbejdsag-
gregater. 

Tiltag 9 7-aksl. vogntog  

 

 

 

 

 

12-13_vt 
12-22_vt 
12-4_sv 
13_12_vt 
13_3_vt_k 
13-3_sv 
22-12_vt 
22-3_vt_k 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for 
køretøjer med el-drevne arbejdsag-
gregater. 

Tiltag 
10 

 8-aksl. vogntog 12_23_vt 
13-22_vt 
13-4_sv 
14_3_sv 
22-22_vt 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for 
køretøjer med el-drevne arbejdsag-
gregater. 
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På samme måde som for de eldrevne køretøjer, kompenserer det ekstra ton to-
talvægt for den vægt forøgelse som de elektriske aggregater vil føre til. Inter-
view med leverandører af denne type aggregater har oplyst, at mervægten vil 
være op til netop 1 ton.  

Leverandørerne oplyser endvidere, at udskiftningen til elektriske aggregater ho-
vedsageligt er drevet af kundernes krav om, at udskiftningen sker. F.eks. er det 
på flere og flere byggepladser et krav, at læssekraner er elektriske på grund af 
lokale emissioner og støj. Leverandørerne forventer derfor, at alle aggregater vil 
blive udskiftet i takt med udskiftningen af bilparken – eller med en mindre for-
sinkelse.  

Derfor vurderes indfasningen af eldrevne aggregater i bilparken at være afsluttet 
omkring år 2035, og efter dette år vil der ikke ske yderligere påvirkning af tra-
fikarbejdet. Der forventes allerede fra år 2022 at være 10 pct. af aggregaterne, 
der er elektriske. Indfasningen er antaget lineær frem mod 100 pct. i år 2035, 
hvilket matcher udskiftning i takt med udskiftning af bilparken. 

Derudover er fastlagt, hvor stor en andel af lastbilerne, der er udstyret med ag-
gregater. Det har ikke været muligt at finde en statistik, der kan sige dette med 
sikkerhed. Det er desuden ikke i alle køretøjskategorier, at der anvendes elektri-
ske aggregater. Det er derfor antaget, at: 

› 1/3 af alle sololastbiler 4- og 5-akslede, der har aggregater af den nævnte 
art 

› 20 pct. af vogntogene (ikke sættevogntog), der har aggregater. Dette er 
vurderet på tværs af alle vogntog, selvom der naturligvis kan være varia-
tion mellem mindre og større lastbiler. 

› 10 pct. af sættevognstogene, der har aggregater. 

Det betyder, at der i gennemsnit er 19 pct. af trafikken, der potentielt omfattes 
af tiltaget.  

Yderligere er det kun i de tilfælde, hvor bilerne er tæt på den maksimale tilladte 
totalvægt for den givne biltype, at tiltaget har effekt. Da der jf. afsnit 4 opdeles 
på fraktilerne af den gennemsnitlige last, udvælges kun de fraktiler, der opnår 
effekt. 

Andelen af er det 2-13 pct. af den samlede trafik, der påvirkes for de enkelte 
køretøjskategorier.  
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Tabel 3-7  Ændring i trafikarbejde, mio. køretøjskilometer per år 

Tiltag Trafik med tiltag 

(samme som i 

dag) 

Trafik uden Tiltag  Ændring 

Tiltag 7 257,1 241,7 -6 pct. 

Tiltag 8 430,3 408,8 -5 pct. 

Tiltag 9 259,4 249,0 -4 pct. 

Tiltag 10 17,4 16, 7 -4 pct. 

 

3.4 Tiltag om forøgelse af totalvægt med et ton 
for montering af elektriske aggregater på 
forvogne 

Denne gruppe af tiltag består af at hæve den tilladte totalvægt med 1 ton, for at 
give vognmænd mulighed for at påsætte eldrevne aggregater på lastbilerne 
uden at tabe lasteevne, eller i de tilfælde hvor der allerede er påsat et el-dre-
vent aggregat, at kompensere dem for det tab af lasteevne som et batteri har 
medført. 

Da disse tiltag har været vurderet tidligere med hensyn til broer og trafiksikker-
hed, vurderes kun de samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor nummereres 
tiltagene også med bogstaver: 

De konkrete tiltag er: 

Tabel 3-8 Tiltag i gruppen om et ton øget totalvægt for at gøre plads til elektriske 
aggregater på lastbiler 

Tiltag Bilkategori Bilkonfigurationer, der 
indgår 

Beskrivelse 

Tiltag A 

 

2-aksl. lastbiler (N3)

 

11_lb Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

Tiltag B 3-aksl. lastbiler (N3)

 
 

12_lb Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

Tiltag C 4-aksl. lastbiler (N3) 13_lb 
22_lb 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 
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Den metodiske fremgang for beregningen af konsekvenserne for disse er den 
samme for vogntogene. På grund af det arbejde der er foretaget med vurderin-
gen for disse tre tiltag tidligere tages der udgangspunkt i de Æ10-vurderinger 
der er foretaget i det tidligere analysearbejde. 

Tabel 3-9  Ændring i trafikarbejde, mio. køretøjskilometer per år 

Tiltag Basis Tiltag  Ændring 

Tiltag A 106,2 91,3 -14 pct. 

Tiltag B 82,7 75, 3 -9 pct. 

Tiltag C 21,5 19,8 -8 pct. 

 

3.5 Tiltag om forøgelse af totalvægt med op til ti 
tons for visse køretøjer 

Denne gruppe af tiltag har til formål at øge fleksibiliteten for vognmændene ved 
at tillade en højere totalvægt for lastbilerne. Ved en større totalvægt muliggøres 
en bedre udnyttelse af køretøjerne og dermed en reduktion af det samlede tra-
fikarbejde. 

I denne gruppe er der følgende tiltag: 

Tabel 3-10 Tiltag i gruppen om forøgelse af totalvægt på visse køretøjer 

Tiltag Bilkategori Bilkonfigurationer, der 
indgår 

Beskrivelse 

Tiltag 11 4-aksl. lastbiler (N3) 

 

13_lb 
22_lb 

Tilladte totalvægt for 4-akslede lastbiler hæ-
ves til 34.000 eller 35.000 kg. 

Med tilstrækkelig / nødvendig akselafstand 
ift. broer og vejslid. 

Tiltag 12 5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Findes ikke i dag. 
Trafikmængden/potentialet 
trækker på 
13_lb 
22_lb 

Tilladte totalvægt for 5-akslede lastbiler hæ-
ves til 40.000 kg med tilstrækkelig / nødven-
dig afafstand ift. broer og vejslid. 

Tiltag 12A 5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Findes ikke i dag. 
Trafikmængden/potentialet 
trækker på 
13_lb 
22_lb 

Tilladte totalvægt hæves med 1.000 kg for 
køretøjer med el-drevne arbejdsaggregater, 
samtidigt med at 5-akslede biler med for-
brændingsmotor får 40.000 kg tilladt total-
vægt. 

Tiltag 13 5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Findes ikke i dag. 
Trafikmængden/potentialet 
trækker på 
13_lb 
22_lb 

Totalvægt for 5-akslede lastbiler øges til 
42.000 kg med tilstrækkelig / nødvendig af-
stand ift. broer og vejslid. 
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Den ekstra tilladte totalvægt på op til 10 tons vil øge den gennemsnitlige last på 
køretøjerne, men dog ikke for alle køretøjer. I dag kan de 5-akslede lastbiler i 
lighed med 4-akslede kun køre med 32 ton, derfor giver det ikke nogen fordele 
sammenlignet med 4-akslede køretøjer, og derfor de ikke anvendes af vogn-
mændene. Reduktionen i trafikarbejdet med de 4- og 5-akslede køretøjer, samt 
vogntogene med de 3-5-akslede påhængsvogne, fastlægges derfor ved at øge 
den gennemsnitlige last for køretøjerne. Når lasten øges, skal der køres færre 
kilometer for at flytte den samme mængde gods.  

For de 4-akslede lastbiler giver to eller tre tons ekstra nyttelast anledning til en 
stigning i bilernes gennemsnitlige vægt. Det er dog ikke alle varetyper, der kan 
udnytte en højere totalvægtgrænse, da de i forvejen fylder hele lastrummet på 
bilen. Til gengæld er der andre varegrupper, der vil øge lasten med to tons 
(f.eks. kørsel med grus og sand).  

For at vurdere dette forhold, er der lavet en sammenligning mellem den gen-
nemsnitlige nyttelast på en 40 tons 5-akslet lastbil (hhv. 42 tons) og en 32 tons 
4-akslet lastbil, idet branchen vurderer, at det netop er muligheden for at køre 
med højere last med 5-akslede lastbiler vil føre til et skifte mellem netop disse 
to alternativer.  

Omregningen er baseret på WIM-data. I disse data er opgjort, hvor stor total-
vægten er for de forskellige typer af køretøjer. Forskellen i nyttelasten omregnes 
til, hvor mange ekstra kilometer, der skal køres i en 32 tons lastbil i forhold til 
en 40 tons lastbil. Det leder frem til, at kilometerne reduceres ved forøgelsen af 
vægten med 8 hhv. 10 tons (ved en tilladt totalvægt på 40 tons hhv. 42 tons).  

Det fører til, at følgende reduktioner i trafikarbejdet6 opnås: 

Tabel 3-11  Ændring i trafikarbejde, mio. køretøjskilometer per år 

Tiltag Basis Tiltag  Ændring 

Tiltag 11 21,5 18,3 -15 pct. 

Tiltag 12 21,5 14,5 -33 pct. 

Tiltag 12A 21,5 13,2 -39 pct. 

Tiltag 13 21,5 12,3 -43 pct. 

 

Udover tiltagene for sololastbilerne er der tre tiltag, der retter sig mod ekstra 
vægt på påhængsvogne i vogntogene, uden at totalvægten for vogntoget øges. 
Disse tiltag er: 

 
6 Nettoeffekten, hvor der er tale om et skifte fra 4 til 5-akslede biler 
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Tabel 3-12 Tiltag i gruppen om forøgelse af vægt på påhængsvogne 

Tiltag Bilkategori Bilkonfigurationer, 
der indgår 

Beskrivelse 

Tiltag 14 3-aksl. Påhængsvogne (O4) 

  

11-12_vt 
11-3_sv 
12-12_vt 
12-3_sv 
12-3_vt_k 
21-12_vt 
21-3_sv 
21-3_vt_k 
13_12_vt 
13_3_vt_k 
13-3_sv 
22-12_vt 
22-3_vt_k 
14_3_sv 

Øget totalvægt for 3-akslede på-
hængsvogne med tvillingmontering 
op til 28.000 kg.  

Tiltag 15 4-aksl. påhængsvogne (O4) 

  

11-22_vt 
11-4_sv 
12-13_vt 
12-22_vt 
12-4_sv 
13-22_vt 
22-22_vt_p 

4-akslede påhængsvogne med tvil-
lingmontering op til 36.000 kg.  

Tiltag 16 5-aksl. påhængsvogne (O4) 
 

12_23_vt  5-akslede påhængsvogne med en 
tilladt totalvægt på op til 35 tons 

Ideen med tiltagene er at øge fleksibiliteten for operatørerne. Tiltagene fokuse-
rer på, at det er muligt at have større last på påhængsvogne, men øger ikke den 
samlede totalvægt for vogntogene. Der er med andre ord ikke afgørende effek-
ter på vejsliddet eller på broerne for det enkelte køretøj, men hvis fleksibiliteten 
leder til reduktioner i trafikarbejdet, vil det kunne give effekter.  

Der er ikke fundet stærke argumenter for, at trafikarbejdet vil reduceres væ-
sentligt. Hvis vognmændene med muligheden for at omfordele godset mellem 
lastbil og påhængsvogn, er det ikke nødvendigt at køre hele vogntoget mellem 
alle af- og pålæsningsstederne. Det reducerer dermed belastningen på vejene 
og broerne, reducerer energiforbruget og andre emissioner. 

Der opstår ingen ekstra omkostninger ved tiltagene og som nævnt er det ikke 
store effekter på trafikken, der kan forventes. For operatørerne kan der være 
fordele i forbindelse med læsning og aflæsning ved at kunne fordele godset efter 
behov på lastbil og påhængsvogn. 

Tabel 3-13  Ændring i trafikarbejde, mio. køretøjskilometer per år 

Tiltag Basis Tiltag  Ændring 

Tiltag 14 609,2 Reduktion ift. basis, men størrelsen kan ikke vurderes,  

Tiltag 15 337,6 Reduktion ift. basis, men størrelsen kan ikke vurderes,  

Tiltag 16 0,8 Reduktion ift. basis, men størrelsen kan ikke vurderes,  
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3.6 Totallængde for vogntogene øges 
Tiltagene i denne gruppe omfatter, at den tilladte længde hæves med op til to 
meter. Formålet med tiltagene er at øge lastmængderne for de typer af gods, 
der ikke fuldt ud udnytter den tilladte totalvægt af køretøjerne. Dermed kan an-
tallet af ture, der skal køres for at fragte den samme mængde gods, reduceres. 

Tiltagene under denne gruppe omfatter følgende: 

Tabel 3-14 Tiltag i gruppen af tiltag om tilladte længder på vogntog 

Tiltag Bilkategori Bilkonfiguratio-
ner, der indgår 

Beskrivelse 

Tiltag 17 Vogntog 

 

11-3_sv 
12-2_sv 
13-1_sv 
21-2_sv 
11-4_sv 
12-3_sv 
13-2_sv 
21-3_sv 
12-4_sv 
13-3_sv 
13-4_sv 
14_3_sv 

Sættevogne der er 1,3 m længere (14,9 m), hvor 
vogntoget, ved hjælp af styrende aksler, kan over-
holde venderadiuskravene og således anvendes på 
alle veje.  

Tiltag 18 Vogntog 

 

11-3_sv 
12-2_sv 
13-1_sv 
21-2_sv 
11-4_sv 
12-3_sv 
13-2_sv 
21-3_sv 
12-4_sv 
13-3_sv 
13-4_sv 
14_3_sv 

Den tilladte totallængde for vogntog bestående af 
lastbil og sættevogn øges til 17,5 meter for lastbi-
ler drevet af brændstoffer og teknologier, der ud-
gør et bæredygtigt alternativ til diesel, og som 
kræver mere plads på lastbilen.  

Samtidigt foreslås at den tilladte koblingslængde til 
synsfri sammenkobling kan være op til 5,5 meter 
for en lastbil drevet af andre brændstoffer og tek-
nologier, der udgør et bæredygtigt alternativ til 
diesel, og som kræver mere plads på lastbilen. 

Tiltag 19 Vogntog 

 

11-3_sv 
12-2_sv 
13-1_sv 
21-2_sv 
11-4_sv 
12-3_sv 
13-2_sv 
21-3_sv 
12-4_sv 
13-3_sv 
13-4_sv 
14_3_sv 

Øget vogntogslængde for vogntog med læssekran 
(+2 m) - dvs. op til 18,50 meter. 

Dvs. ekstra længde til en krantrækker, så den kan 
trække en standardsættevogn evt. med styrbare 
aksler for at leve op til venderadius 

Tiltag 20 Vogntog 11-12_vt 
11-3_vt_k 
12-11_vt 

Forvogn og påhængsvognskombinationer udstyret 
med en kran (f.eks. bagmonteret) maks. længde 
20,75 m 
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Tiltag Bilkategori Bilkonfiguratio-
ner, der indgår 

Beskrivelse 

 

12-2_vt_k 
13-1_vt_k 
21-11_vt 
21-2_vt_k 
22-1_vt_k 
11-13_vt 
11-22_vt 
12-12_vt 
12-3_vt_k 
13-11_vt 
21-12_vt 
21-3_vt_k 
22-11_vt 
22-2_vt_k 
12-13_vt 
12-22_vt 
13_12_vt 
13_3_vt_k 
22-12_vt 
22-3_vt_k 
12_23_vt 
13-22_vt 
22-22_vt 

 

Med tiltagene vil nyttelasten på lastbilerne øges. Det gælder dog kun for de ty-
per af last, hvor den maksimale last ikke kan opnås med den eksisterende til-
ladte længde. Det er tidligere vurderet, at andelen af trafikarbejdet, hvor det er 
tilfældet, er ca. 41 pct. Tallet tager udgangspunkt i tidligere vurderinger af, hvor 
stor en del af trafikarbejdet, der potentielt kan udnytte større lastrum.7 

For de 41 pct. af trafikken, der kan drage nytte af den ekstra længde, er trafik-
arbejdet reduceret ved at beregne forholdet mellem den eksisterende længde og 
den ekstra længde. Det forhold er så omregnet til en reduktion i trafikarbejdet, 
for den ovennævnte andel. 

I lighed med vurdering af effekten af, hvor stor ekstra vægt, der kommer på kø-
retøjer, der får tilladt ekstra vægt, opdeles trafikken efter hvor stor vægten af 
køretøjerne er. Dette baseres på WIM-data, hvor denne fordeling kan opgøres. 
Ud af de fem last-kategorier, der opgøres, er det derfor kun to kategorier, der 
får glæde af tiltagene med ekstra længde. Det er de to kategorier der ikke i for-
vejen er tæt på de tilladte vægtgrænser, Dette varierer for køretøjstype til køre-
tøjstype – og ligger generelt lidt under de 41 pct.  

Tilsvarende fastlægges vogntogets ekstra vægt ved at øge den gennemsnitlige 
last proportionalt. Dvs. den gennemsnitlige vægt registreret i WIM for hver af 

 
7 Undersøgelse af forhøjet lastrum udført af Vejdirektoratet og Færdselsstyrel-
sen.  
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køretøjskombinationerne øges i forhold til, hvor stor en relativ længdeforøgelse 
de kan opnå.  

For tiltag 17 forlænges sættevognen med 1,3 meter i forhold til de nuværende 
13,6 meter (eller en forøgelse af totallængden til 17,8 meter), hvilket svarer til 
en forøgelse på 8,3 pct. af længden. Dermed kan der køres med 8,3 pct. mere 
last i de køretøjer, der kan udnytte det, dvs. de køretøjer der ikke allerede har 
opnået den tilladte totalvægt.  

I tiltag 18 gælder tiltaget den andel, der jf. opgørelserne i afsnit 3.2 forventes at 
være lastbiler der helt eller delvist anvender alternative drivmidler. Det antages, 
at udviklingen følger den samme udvikling uanset vogntypen. For dette tiltag vil 
resultaterne stort set være identiske med summen af tiltag 3-6, hvis det anta-
ges, at den ekstra længde er tilstrækkeligt til at kompensere for tabet af nytte-
lastvægt forårsaget af mervægten fra f.eks. batterier. De nævnte tiltag omfatter 
alle vogntog og trækkere som også er køretøjerne omfattet af tiltag 17. Det vil 
dog kun være gældende for den del af trafikken, der kan udnytte en højere last. 
På samme måde som for tiltagene med ekstra vægt for køretøjer på alternative 
drivmidler, opdeles i tiltag 18 også på effekten for de køretøjer, der er skiftet til 
disse typer af køretøjer, og de der skifter som følge af tiltaget. Andelene er an-
taget som for tiltag 3-6. Det er, som i tiltag 17, kun de køretøjer, der ligger i de 
to lastkategorier, der ikke allerede udnytter den maksimalt tilladte totalvægt. 
Muligheden for lastforøgelsen for de køretøjer, der kan udnytte det, er på 1 me-
ter ud af de eksisterende 14,9 meter. Det svarer til en forøgelse på 6,7 pct.  

For tiltag 19 og 20, er det alene bilerne med kran, der omfattes af tiltaget. Jf. 
afsnit 3.3, varierer dette mellem lastbiler, vogntog og sættevogne. Effekten på 
trafikken og på vægten af køretøjerne svarer derfor til effekterne af tiltag 7-10, 
mens tiltag 20 kun berører vogntogene og ikke sættevognene. For disse tiltag, 
er det dog også alene de ture, der kan udnytte en ekstra længde. Hvis køretø-
jerne allerede er læsset til den maksimale totalvægt, vil den ekstra længde ikke 
give mulighed for at medtage yderligere gods. Længdeforøgelsen på 2 meter 
svarer i gennemsnit til 13,4 pct. mere lastlængde for disse køretøjer. 

I Tabel 3-15 vises for hver af de fire tiltag, hvor stort et trafikarbejde det drejer 
sig om, og hvor stor reduktionen er. 

Tabel 3-15 Ændring i trafikarbejde, mio. køretøjskilometer per år 

Tiltag Basis Tiltag  Ændring 

Tiltag 17 736,4 640,7 -13 pct. 

Tiltag 18 736,4 702,5 -5 pct. 

Tiltag 19 736,4 611,2 -17 pct.  

Tiltag 20 198,0 164,3 -17 pct. 
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4 Vejslid - Beregning af Æ10-værdier  
For hvert tiltag beregnes ændringen i vejslid for den nye vægt. 

Dette afsnit omhandler analysens beregninger af lastbilernes nuværende og 
fremtidige belastning af vejene. Til vurdering af de enkelte køretøjers slitage på 
vejene beregnes de såkaldte Æ10-værdier. Æ10-værdien afspejler lastbilens 
nedbrydende effekt på vejen og er afhængig bl.a. af lastbilens vægt og antallet 
af aksler. 

Æ10 faktoren er beregnet på baggrund af Vejdirektoratets værktøj til beregning 
for særtransporter. For alle konfigurationer af lastbiler og vogntog er der bereg-
net nye Æ10-faktorer baseret på nye analyser af WIM-data.  

For en fuldt lastet lastbil anvendes de akseltryk, som er anvendt til broanalysen 
(se afsnit 5.1). Det er dog kun en mindre del af lastbilerne, der er fuldt lastet. 
Hvor tungt lastbilerne er lastet, er beregnet ud fra WIM-data. For de lastbiler, 
der ikke er fuldt lastet, reduceres de individuelle akseltryk proportionalt med 
lastbilens samlede vægt.  

Da beregning af Æ10 ikke er lineær er det valgt at beregne Æ10 for 6 vægtklas-
ser: 

› 0 pct. -20 pct. last 
› 20 pct. – 40 pct. 
› 40 pct. - 60 pct. 
› 60 pct. - 80 pct. 
› 80 pct. - 100 pct. 
› 100 pct. 

For en 6 akslet sættevognstog ser fordeling således ud: 

Tabel 4-1 Fordeling af trafikarbejdet med et 6-akslet sættevogntog, vægten og vægt 
inkl. batteri for 6 udnyttelsesgrader. Kilde: WIM-data 

Vægtklasse Andel Gnsn. Vægt Vægt m batteri 

0 pct. -20 pct. 
last 

9 pct. 19.300 21.300 

20 pct. – 40 pct. 13 pct. 25.800 27.800 

40 pct. - 60 pct. 18 pct. 32.100 34.100 

60 pct. - 80 pct. 24 pct. 38.400 40.400 

80 pct. - 100 pct. 26 pct. 44.700 46.700 

100 pct. 10 pct. 50.000 52.000 

 

Æ10-belastningen for denne type lastbiler findes ved at beregne Æ10 for de en-
kelte vægtklasser og derefter vægte dem sammen med deres andele af trafikar-
bejdet. 
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Effekten af at tillade en forøgelse i totalvægten på 2 tons beregnes ved at til-
lægge 2 tons på alle disse køretøjer. Og beregne Æ10'er på disse køretøjer. 

På baggrund af de nævnte analyser på WIM-data og Vejdirektoratets bereg-
ningsprogram er det for eksempel beregnet, at en 3-akslet sættevogn med en 3-
akslet trækker vil have en Æ10 på 1,51. Med 2 tons ekstra vil denne Æ10 blive 
forhøjet til 1,95. Se beregning nedenfor8. 

Tabel 4-2 Eksempel på Æ10 beregninger med og uden 2 tons ekstra vægt. 3-akslet 
sættevogn med 3 akslet trækker. 

Vægtklasse Andel Æ10-Basis Æ10-Tiltag2 

0 pct. -20 pct. 
last 

9 pct. 0,09 0,14 

20 pct. – 40 pct. 13 pct. 0,28 0,40 

40 pct. - 60 pct. 18 pct. 0,66 0,90 

60 pct. - 80 pct. 24 pct. 1,36 1,78 

80 pct. - 100 pct. 26 pct. 2,47 3,15 

100 pct. 10 pct. 3,88 4,86 

I alt  100,00 1,51 1,95 

 

Omkostningen ved ændring i Æ10-belastningen er beregnet ud fra år 2013 pro-
jektet hvor det er fundet at 10 pct. øget belastning (Æ10) på statsveje resulte-
rer i en forøgelse omkostningerne til udskiftning af slidlag på 8,2 pct. På kom-
munevejene er det beregnet, at 10 pct. forøgelse i Æ10-resulterer i 12,3 pct. 
forøgelse omkostningerne til udskiftning af slidlag. 

Den årlige omkostning til udskiftning af slidlag på vejene er beregnet til 69.252 
kr. per kilometer motorvej og 16.990 kr. per km kommunevej i 2010 priser.9 
Disse priser er opregnet til 2021 priser med prisindeks BYG61 asfaltarbejder 
hvor prisen er steget med 20,3 pct. fra 2010 til 2021. Det betyder at den årlige 
omkostning i 2021 priser er beregnet til 83.280 kr. per kilometer for statsveje 
og 20.432 kr. per kilometer for kommuneveje. Der er disse priser, der er an-
vendt til beregning af omkostningen i dette projekt. De konkrete resultater for 
hvert tiltag vises i Bilag C. 

 

 
8 Ved beregning af Æ10 er der anvendt 385 mm dækbredde undtaget på tvilling-
montering, hvor der er anvendt 315 mm dækbredde. På styrende aksler er der 
anvendt affjedring med bladfjedre. På øvrige aksler er der anvendt luftaffjedring. 
9 Denne opgørelse er taget fra opdateringen i 2013 hhv. 2015 vedrørende større 
lastbiler. Det er vurderet, at niveauet stadig er repræsentativt med en opdate-
ring til 2021 prisniveau. Der tages ikke hensyn til de meget høje priser i 2020-
2021. 
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5 Fremkommelighed på vejnettet og 
investeringer i infrastruktur 

5.1 Broer 
Konsekvenserne ved at tillade større totalvægte på transporter undersøges. 
Konsekvenserne for broerne som følge af, at belastningen vil blive større på kø-
retøjerne og dermed også på broerne er undersøgt. I Bilag B gennemgås analy-
serne i flere detaljer. 

Til undersøgelsen anvendes Vejdirektoratets program e-ansøgning, der vurderer 
transporters vej- og broklasse i forhold til et sæt af standardiserede køretøjer 
(standardkøretøjer). Programmet anvendes normalt i forbindelse med admini-
stration af særtransporter.  

En række af lastbiler og vogntog er undersøgt med forskellige akselkonfiguratio-
ner. Hver type undersøges i 3 udgaver: 

› Basis, som er gældende iht. dimensionsbekendtgørelsens grænser 

› Samme som basis, men med forøget totalvægt på 1 ton (ændring 1) 

› Samme som basis, men med forøget totalvægt på 2 tons (ændring 2) 

Målet med undersøgelserne er at få fastlagt om den ekstra vægt giver anledning 
til at overskride broernes bæreevne efter den gældende dimensionsbekendtgø-
relse.  

5.1.1 Konklusion 
Der er undersøgt en række forskellige lastbiler og vogntog. I Bilag B er aksel-
konfiguration, akseltryk og akselafstande vist. Desuden er hver type markeret 
med en farve, der viser, om transporten overskrider Dimensionsbekendtgørel-
sens bestemmelser. 

› Grøn indikerer, at både ændringstiltag 1 og 2 er ok. 

› Orange indikerer, at kun ændringstiltag 1 er ok 

› Rød indikerer, at ingen af de to ændringstiltag er ok. 

Det er primært 7- og 8-akslede vogntog, der overskrider Dimensionsbekendtgø-
relsen. Overskridelserne sker ved forskellige spændvidder. Se Tabel 5-1 og Ta-
bel 5-2.  

Overskridelserne er forholdsvis små, men det skal præciseres, at i forbindelse 
med ændringen af færdselsloven i 2011 (gennemført via ændring af vægt- og 
dimensionsreglerne), blev det for broer accepteret, at broer, der tidligere var 
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klassificeret til klasse 50 (svarende til 48 tons), måtte anses som havende til-
strækkelig bæreevne selvom den nye færdselslov viser klasse 53 (svarende til 
54 tons). Se note i afsnit A.3 (3) i DS/EN 1991-2 DK NA. 

Tungere transporter vil medføre endnu større overskridelser. Dette kan umiddel-
bart ikke anbefales. Dette skal også ses i sammenhæng med, at ændringen i 
2011 især for kommunerne var en stor udfordring, hvilket førte til at mange bo-
rer måtte skiltes for begrænset passage. I det efterfølgende afsnit er givet et til-
tag til hvordan problematikken delvis kan imødegås.  

5.2 Broer med store spændvidder 
Herunder er vist ved hvilke spændvidder hhv. 7 og 8 akslede vogntog overskri-
der Dimensionsbekendtgørelsen. 

Tabel 5-1.  Overskridelse af Dimensionsbekendtgørelsen for 7 akslede vogntog 

 Ændring 1 Ændring 2 

Type nr.10 Spændvidde Spændvidde 

20 - 90 m 

21 - 90 m 

22 70 m 45 m 

23 45 m 27 m 

24 35 m 22 m 

29 A 70 m 35 m 

 

Tabel 5-2.  Overskridelse af færdselsloven for 8 akslede vogntog. 

 Ændring 1 Ændring 2 

Type nr. Spændvidde Spændvidde 

30 70 m 45 m 

31 - - 

34 - 90 m 

35 90 m 35 m 

 

En gennemgang af Vejdirektoratets brodatabase Danbro har vist, at broer med 
spændvidder over 90 m med undtagelse af Lillebæltsbroen fra 1935, som alle-
rede er skiltet med vægtbegrænsning og Storstrømsbroen, som udskiftes i løbet 
af 2024, alle har tilstrækkelig bæreevne til både ændring 1 og 2. Hvis grænsen i 

 
10 Typer henviser til lastvognstyper i rapporten om broernes holdbarhed.  
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stedet er 70 m, tilføjes Chr. D. X's bro i Sønderborg, ejet af Sønderborg Kom-
mune. Det vides dog ikke om broen har tilstrækkelig bæreevne, da der ikke er 
oplyst nogen klasse for broen. 

For kortere spændvidder vil antallet af broer, der ikke har tilstrækkelig bære-
evne, øges betragtelig.   

En måde at imødegå problematikken på kunne være at øge afstanden mellem 
akselgrupper ved at introducere minimumsafstande. Herved kan den spænd-
vidde, hvor Dimensionsbekendtgørelsens grænser overskrides, øges. En kombi-
nation af større akselafstande og kun at tillade ændringstiltag 1 (1 ton ekstra) 
kunne også overvejes. Som eksempel er type 23, ændring 1 vist på Figur 5-1 
med akselafstande, hvor Dimensionsbekendtgørelsen overskrides ved 70 m. 

Figur 5-1.  Konfiguration af Type 23 lastbil 

 

Figur 5-2.  Type 23 med 4 m akselafstand mellem første og anden aksel. 

 

For visse vogntogskonfigurationer kan længderne give anledning til ændringer i 
manøvreevnen. I de tilfælde er det antaget, at det kan løses med svingbare aks-
ler således at længere vogntog ikke får større venderadius.  

5.3 Andet infrastruktur 
Da der ikke umiddelbart opereres med andre dimensioner på lastbilerne, ændrer 
det ikke noget for vejkonstruktioner. I de tiltag, der har med ændring af læng-
den på lastbilen at gøre, antages det at ny teknologi, i form af styrbare aksler, 
sikrer en uændret venderadius, som det også er fremhævet i tiltagslisten. 
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6 Uheld og færdselssikkerhed 
Tungere køretøjer kan medføre en effekt for trafiksikkerheden og antallet af til-
skadekomne og graden af skaderne kan også risikere at stige. Det skyldes po-
tentielt, at de tungere køretøjer kræver mere bremseeffekt for at stoppe det 
tungere vogntog. Vægten betyder dog samtidig, at grebet på vejen er større, 
hvilket kan reducere bremselængden. Endelig kan der være en effekt af, at 
større køretøjer er stivere, og derfor ikke har kollisionszoner i for- og bagenden 
som mindre stive køretøjer har. Det kan medføre større skader, når køretøjerne 
involveres i ulykker.  

I forbindelse med vurderingen af tiltagenes effekt på trafiksikkerhed og alvorlig-
heden af uheld er der derfor gennemført en analyse af sammenhængen mellem 
uheld, der involverede lastbiler over de seneste 20 år på det danske vejnet, med 
primært fokus på perioden fra 2010 til 2020. I analysen er der ikke fundet en 
sammenhæng mellem vægten på lastbilerne og skadesomkostninger ved uheld.  

Det er et resultat fra analysen, at vægt ikke har haft en betydelig effekt på 
uheldsomkostningerne efter 2010. En opdeling af data fra før 2010 og efter 
2010 viste, at der i uheld før 2010, var en svag sammenhæng mellem højere 
vægt og større uheldsomkostninger, mens der som nævnt ikke var dette møn-
ster i data for uheld efter 2010. Dette mønster kan måske forklares med den 
teknologiske udvikling som eksempelvis har medført indførelsen af elektronisk 
bremseassistent og forbedrede udsynsmuligheder. 

Analyserne er gennemført med regressionsanalyse med den grundlæggende mo-
del identificeret ved nedenstående lignin: 

𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝛽 𝛽 ⋅ 𝑡𝑜𝑡_𝑣æ𝑔𝑡 𝛽 ⋅ ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑘ø𝑛 𝛾 ⋅ ℎ𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝜇 , 

Ligningen er blevet til ved at inddrage en lang række forklarende variable med 
sammenhæng til skadesomkostning, og derefter reducere dette antal til de sig-
nifikante variable stod tilbage, sammen med den analyserede variabel (total-
vægt). Variablen hastighedsskøn dækker over den skønnede hastighed hvormed 
uheldet er sket. Variablen hovedsituation dækker over hvilken type af uheld der 
er tale, eksempelvis om det er en bagendepåkørsel eller en svingulykke. 

For at tage højde for datas særlige fordeling med en stor andel uheld med lave 
eller ingen omkostninger og få med meget høje omkostninger er der afprøvet 
forskellige statistiske modeller og fordelinger, herunder OLS-estimation, logistisk 
regression og Tobit-regression. For en mere detaljeret beskrivelse af analysens 
metode og det anvendte data kan læses i se Bilag E. 

Resultatet fra ovenstående analyse dataanalyse stemmer overens med studier af 
trafiksikkerheden ved modulvogntog fra Vejdirektoratet 2020. Her henvises bl.a. 
til Årsrapport High Capacity Transport 201711 hvor der fortælles om projektet 
SAEFFLOW. Projektet analyserer gennem trafiksimulering, hvordan forskellige 

 
11 https://www.trafikverket.se/contentas-
sets/76a7ff7b863f4cf2bb8184dabc248411/arsrapport-hct-2017.pdf  
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High-Capacity-Tansport i varierende grad af indtrængning på markedet påvirker 
brændstofforbrug, emissioner, trafikstrømme og direkte og indirekte ulykkesri-
siko på forskellige vejtyper12. Resultaterne vedrørende trafiksikkerhedspåvirk-
ninger af disse helt store vogntog viste, at: 

› Længere køretøjer kan håndtere mere gods pr. transport, hvilket betyder 
færre køretøjer (givet den samme mængde varer). Det samlede antal køre-
tøjer falder med 5 pct. pr. 10 pct. forøgelse af længere lastbiler. Dette med-
fører derudover færre konflikter. 

› Vognbaneskift og overhaling af længere lastbiler på veje med flere baner i 
samme retning: 
› Længere lastbiler optager to kørebaner i længere tid, hvilket reducerer 

kapaciteten 
› Længere lastbiler tager længere tid at passere / køre ind igen, hvilket 

stopper trafikken og dermed reducerer gennemsnitshastigheden i tra-
fikstrømmen 

› Færre lastbiler og vogntog resulterer også i færre vognbaneskift og 
overhalinger 

› Mindre forskel i hastighedsgrænser mellem køretøjsklasser øger trafiksik-
kerheden 

 

Lignende konklusioner er angivet i et studie fra University of Sevilla fra 2020, 
hvor det vurderes, at større køretøjer ikke fører til en forværring af trafiksikker-
heden. Det sidste pga. forholdet mellem færre kørte kilometer, flere sikkerheds-
systemer på tunge køretøjer og en anvendelse på de mest sikre veje.  

For de tiltag, hvor den øgede tilladte totalvægt leder til, at den samme mængde 
gods kan transporteres ved færre kørte kilometer, er der selvfølgelig en naturlig 
positiv effekt på trafiksikkerheden, da mindre trafikarbejde - alt andet lige - le-
der til færre ulykker.13  

 
12 “SAEFFLOW – Safety and efficiency analysis of HCT-Traffic flow indicators”. 
Rapport for FFI-projekt 2014- 03933, 2017.   
13 EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN TRUCK LOAD CAPACITY AND 
TRAFFIC ACCIDENTS IN THE EUROPEAN UNION José I. Castillo-Manzano et al. 
(2021), Journal of Safety Research 77  
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7 Klima og øvrige effekter 

7.1 Klima og miljøeffekter 
På tværs af alle tiltagene er der konsekvenser for klimaet og miljøet. Ved kli-
maet forstås ændringer i CO₂-udledning, der kommer som konsekvens af tilta-
get. Ved miljøeffekt forstås ændringer i udledningen af NOx og partikler som 
konsekvens af tiltaget. 

Disse udledninger er estimeret ved hjælp af udledningsnøgletal fra TEMA-
modellen, og er opgjort i udledning per kilometer. Som det fremgik af afsnit 3, 
er der for de enkelte tiltag anslået ændringer i trafikarbejdet med forskellige 
drivmidler for hvert af tiltagene. Herudfra er den forventede ændring i udledning 
beregnet ved at gange udledning per kilometer med det samlede antal kilome-
ter, der enten køres mere eller mindre som følge af tiltaget. 

For de tiltag, der involverer kørsel med el som drivmiddel, er grundlaget for ud-
ledning per kilometer fra Energistyrelsens fremskrivning af elproduktionens ud-
ledningsfaktorer. Denne forventes at ændrer sig over tid og derfor inddrages alle 
årene fra fremskrivningen. I tabel 8-1 er emissionsfaktorerne for elproduktionen 
angivet i 2021 og 2038, men som nævnt anvendes de mellemliggende års fakto-
rer også i beregningen.  

Tabel 7-1 Anvendte emissionsfaktorer 

 CO₂  NOx Partikler 

Diesel 1174 g/km 0,4716 g/km 0,0055 g/km 

El 2021 89 kg/MWh  228 g/MWh 0,61 g/MWh 

El 2038 8,6 kg/MWh 83 g/MWh 0,29 g/MWh 

 

Tabellerne herunder viser reduktionen i udledningen af CO₂, NOX og partikler, 
der er forbundet med hvert tiltag. Der er udledningsreduktioner ved alle tilta-
gene. Der er stor variation mellem tiltagene, hvilket hænger sammen med, at 
tiltagene påvirker meget forskellig antal trafikkilometer. Jo mere reduktion i fak-
tiske kilometer jo mere reduktion i udledning. Derudover er det også afhængigt 
af hvilke typer køretøjer, der reducerer kørslen, da forskellige typer køretøjer 
udleder forskellige mængder per kilometer, jf. TEMA-typerne nævnt ovenfor. Ek-
sempelvis omfatter tiltag 3 til 5 nogle køretøjer, der har en stor del af trafikar-
bejdet, og en relativ reduktion i deres kørsel vil bidrage med store reduktionstal. 
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Tabel 7-2  Emissionskonsekvenser ved tiltag der omhandler vægtforøgelse med 2 
tons. Samlet frem til 2038. 

 CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

Tiltag 1 8.508 3,8 39 

Tiltag 2 6.656 2,8 31 

Tiltag 3 124.084 40 450 

Tiltag 4 199.308 90 961 

Tiltag 5 154.818 40 694 

Tiltag 6 1.301 0,3 6 

 

Tabel 7-3  Emissionskonsekvenser ved tiltag der omhandler vægtforøgelse med 1 ton 
for at give plads til elektriske aggregater. Samlet frem til 2038. 

 CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

Tiltag 7 5.474 3 27 

Tiltag 8 12.314 6 60 

Tiltag 9 16.325 7 76 

Tiltag 10 55 0,02 0,3 

  

Tabel 7-4  Emissionskonsekvenser ved tiltag der omhandler vægtforøgelse med et ton 
for at give plads til elektriske aggregater på 2-, 3- og 4-akslede lastbiler. 
Samlet frem til 2038. 

 CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

Tiltag A 6.144 5 30 

Tiltag B 3.815 3 19 

Tiltag C 932 0,5 5 

 

Tabel 7-5  Emissionskonsekvenser ved tiltag der omhandler øget tilladt last på 4-aks-
lede og 5- akslede køretøjer. Samlet frem til 2038. 

 CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

Tiltag 11 11.174 6 41 

Tiltag 12 23.228 14 114 

Tiltag 12A 23.811 14 117 

Tiltag 13 30.243 17 148 

 

Da tiltag 14-16 kun indeholder meget små justeringer i kørslen, og ikke vil have 
nogen påvirkning på antallet af kørte kilometer, men måske på antallet af kørte 
kilometer med påhængsvogn, vil der ikke være nogen væsentlige forskelle på 
udledningerne af CO₂, NOX og partikler ved disse tre tiltag. Derfor rapporteres 
ikke en tabel for de tiltag. 
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Tabel 7-6  Emissionskonsekvenser ved tiltag der omhandler længdeforøgelse af køre-
tøjer for at give plads til batterier og elektriske aggregater. Samlet frem til 
2038. 

 CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

Tiltag 17 372.087 167 1.792 

Tiltag 18 402.900 117 1.747 

Tiltag 19 128.023 57 617 

Tiltag 20 24.942 11 118 

7.2 Operatøromkostninger 
Den del af tiltagene, der indebærer en mulighed for at skifte fra et dieseldrevet 
til et køretøj, der kører helt eller delvist på alternative drivmidler, vil også med-
føre ændringer i omkostningerne for operatørerne (lastbilejerne). I dag er f.eks. 
en eldrevet lastbil væsentligt dyrere at indkøbe for operatørerne, og opgøres en 
samlet TCO ligger de el-drevne lastbiler i dag ca. 36 pct. højere end diesel-
drevne lastbiler. En forskel der især består af en højere indkøbspris. Denne for-
skel er baseret på en analyse udført for Energibyen Skive.  

Til grundlag for beregningerne i denne analyse er det antaget, at eldrevne biler i 
fremtiden vil nærme sig de dieseldrevne lastbiler i indkøbspris, og således vil 
forskellen i TCO blive mindre. Jf.  i afsnit 3.2. Som grundlag for at fastlægge 
det, er Klimarådets rapport fra november 2021 samt ICTTs rapport fra samme 
måned benyttet. I disse angives lighed mellem ellastbiler og diesellastbiler i 
dette tunge segment til at ske i perioden 2026-2030. 

Kørselsomkostningen per kilometer for diesellastbiler er hentet fra Transportøko-
nomiske enhedspriser. Det består af dels kilometerafhængige omkostninger og 
tidsafhængige omkostninger. De tidsafhængige omkostninger opdeles i omkost-
ninger relateret til lastbilen og til lønomkostninger, hvor lønomkostningerne an-
tages at være de samme for begge typer af køretøjer. For at få kørselsomkost-
ningen for eldrevne lastbiler er kørselsomkostningen ekskl. lønomkostningerne 
for dieseldrevne lastbiler opskaleret med de 36 pct. i 2021. I årene fremover an-
tages det, at forskellen aftager med ca. 4 pct. årligt så de to typer køretøjer når 
omkostningsparitet omkring 2030 som også Klimarådet har peget på. I årene ef-
ter benyttes en lidt lavere reduktionsrate på 2,5 pct. 

Ved at multiplicere omkostningen per kørt kilometer med ændringen i fordelin-
gen af trafikarbejdet, der vedrører de enkelte tiltag, beregnes den samlede æn-
dring i operatøromkostningerne, der sker når trafikarbejdet skifter fra diesel 
lastbil til el-drevet lastbil. 

Virkningen for kørselsomkostningerne indgår i beregningerne gennem ændrin-
gerne i de kørte kilometer. Som nævnt i afsnit 3, fører den ekstra tilladte vægt 
eller længde til færre kørte kilometer, derfor reduceres operatøromkostningerne 
som konsekvens heraf. 
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Ved skiftet mellem diesel og el som sker på grund af tiltagene om ekstra vægt, 
opgøres virkningerne for operatøromkostningerne dog anderledes. Med tiltagene 
vil flere vælge at skifte fordi gevinsten ved skiftet opvejer meromkostningen ved 
at køre med el. Da der i beregningerne køres samme antal kilometer, betyder 
det, at operatørernes omkostninger er uændrede – der er her tale om en margi-
nal ændring.  
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8 Samfundsøkonomiske konsekvenser 
Dette afsnit beskriver de beregnede samfundsøkonomiske konsekvenser af de 
foreslåede tiltag grupperet som i kapitel 3. Den samfundsøkonomiske beregning 
er baseret på de komponenter, der er beskrevet i de foregående afsnit. Som 
nævnt, er det ikke alle komponenterne, der forventes at få en betydende økono-
misk effekt. Eksempelvis fandt en dataanalyse ikke, at der er en tydelig sam-
menhæng mellem uheldsomkostninger og lastbilernes vægt. 

Med hensyn til broer og bygværker, har det ikke været muligt at regne på inve-
steringsbehovet for at forstærke de broer, der kan have problemer med at holde 
til vægten af lastbilerne hvis de nye tiltag indføres. Den samfundsøkonomiske 
beregning tager således højde for følgende poster: 

› Miljø- og klimaeffekter 
› Operatøromkostninger 
› Udgifter til øget vejslid 
› Afgiftsprovenueffekter  

Beregningen tager også højde for de afledte effekter som de fire poster vil på-
virke, eksempelvis arbejdsudbudsforvridning og andre afgiftskonsekvenser end 
dem der relaterer til drivmiddelsafgifter. 

De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført ved hjælp af Transportmi-
nisteriet Regnearksmodel for Samfundsøkonomisk Analyse (TERESA) version 5-
11 med de underliggende transportøkonomiske enhedspriser version 1.96.  

For alle tiltag opgøres nettonutidsværdien (NNV) som nævnt med TERESA mo-
dellen. En NNV større end 0 betyder, at tiltaget vil give et positivet samfunds-
økonomisk bidrag. NNV beregnes både ved brug af en CO₂-pris på 351 kr. per 
ton CO₂ (i 2020 priser) og med en på 1924 kr. per ton CO₂ for at afspejle den 
variation, der kan være i denne pris.  

En anden opgørelse, der ligeledes benyttes for at vurdere tiltagene, er skygge-
prisen for CO₂-udledningen ved de forskellige tiltag. Skyggeprisen angiver den 
samfundsøkonomiske omkostning ved at reducere et tons CO₂ ved at indføre det 
enkelte tiltag. Denne beregnes ved at sætte gevinsten ved mindre CO₂-
udledning til 0 i opgørelsen af NNV og derefter dele den med den sparede CO₂-
udledning. CO₂-skyggeprisen kan sammenlignes på tværs af tiltag og sammen-
lignes med helt andre tiltag end de her analyserede. Jo lavere skyggeprisen er, 
jo billigere løsning er tiltaget i forhold til at reducere CO₂. I nogle tilfælde kan et 
tiltag give en samfundsøkonomisk gevinst selv uden at tage værdien af CO₂ be-
sparelsen med. I disse tilfælde vil skyggerisen være negativ. Den siger dog ikke 
så meget andet end, at tiltaget er gavnligt for samfundsøkonomien. Herudover 
har størrelsen af en negativ skyggepris ikke rigtig betydning. Derfor angives den 
negative skyggepris ikke i de enkelte resultater, der hvor det er tilfældet. 

I nedenstående gengives samfundsøkonomiske hovedtal for hvert af tiltagene. 
For detaljeret samfundsøkonomisk output henvises til bilag. 
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8.1 Tiltag om forøgelse af tilladt totalvægt med 
op til to tons for lastbiler, der kører på 
alternative drivmidler eller nulemission. 

I nedenstående Tabel 8-1 er hovednøgletallene for tiltagene, der relaterer sig til 
en vægtforøgelse for elektriske lastbiler gennemgået. De tre hovedtal er netto-
nutidsværdien (NNV), CO₂-skyggeprisen (inkl. sideeffekterne) og vejsliddet inkl. 
andelen på statsvejene og kommuneveje. 

Med den høje CO2-pris er alle seks tiltag samfundsøkonomisk rentable med en 
positiv NNV. Med den lave CO2-pris er fire ud af seks tiltag samfundsøkonomisk 
rentable. Effekterne opstår hovedsageligt på grund af CO₂-besparelserne og 
emissionsreduktionerne fra de færre kørte kilometer ved skiftet fra diesel til el-
drift. Den ekstra vægt får dog stor betydning for vejsliddet. En anden væsentlig 
post er de ekstra gevinster  for operatørerne på grund af de sparede kørselsom-
kostninger. Mindre køb af diesel betyder dog også færre afgiftsindtægter til sta-
ten, og dette har også en betydelig negativ effekt på det samfundsøkonomiske 
resultattiltag.  

Tabel 8-1 Samfundsøkonomiske hovedtal for tiltagene relateret til ekstra vægt for el-
lastbiler 

Tiltag Beskrivelse NNV 
(mio. 
kr.) 
Lille/stor 
CO₂-pris 

CO₂-skyggepris 
(kr./ton) (inkl. side-
effekter) 

Driftsudgifter som 
følge af vejslid (mio. 
kr.) 

Tiltag 1 4-akslede lastbiler får mulighed for 
vægtkompensation på op til 2.000 
kg ved anvendelse af alternative 
(a)- eller (b) nulemissionsdrivmid-
ler 

18/26 
Negativ skyggepris 

(som følge af positiv 
NNV og positiv CO₂-

reduktion) 

-6 

Tiltag 2 5-akslede lastbiler får mulighed for 
vægtkompensation på op til 2.000 
kg ved anvendelse af alternative 
(a)- eller (b) nulemissionsdrivmid-
ler samtidigt med at 5-akslede bi-
ler med forbrændingsmotor får 40 
tons tilladt totalvægt. 

15/21 
Negativ skyggepris 

(som følge af positiv 
NNV og positiv CO₂-

reduktion) 

-3 

Tiltag 3 5-akslede vogntog får mulighed for 
vægtkompensation på op til 2.000 
kg ved anvendelse af (a) alterna-
tivt brændstof (b) nulemissionstek-
nologi anvendes i vogntogskombi-
nation. 

48/158 
Negativ skyggepris 

(som følge af positiv 
NNV og positiv CO₂-

reduktion) 

-88 
(90 pct. på kommunale 

veje) 

Tiltag 4 6-akslede vogntog får mulighed for 
vægtkompensation på op til 2.000 
kg ved anvendelse af (a) alterna-
tivt brændstof (b) nulemissionstek-
nologi anvendes i vogntogskombi-
nation. 

-19/158 568 

-178 
(92 pct. på kommunale 

veje) 

Tiltag 5 7-akslede vogntog får mulighed for 
vægtkompensation på op til 2.000 
kg ved anvendelse af (a) alterna-

-86/51 
 
 
 

990 

-130  
(85 pct. på kommunale 

veje) 
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Skyggeprisen varierer mellem de forskellige tiltag, men den er kun reel i tiltag 4 
og 5, hvor den samfundsøkonomiske NNV er negativ. 

Det fremgår også, at med en højere CO₂-pris (1.947 kr. per ton) kan tiltag 4 og 
5 ligeledes få en positiv samfundsøkonomisk værditiltagtiltag. 

I alle tiltag ses, at størstedelen af omkostningerne til vejsliddet vil falde på de 
kommunale veje.   

8.2 Tiltag om forøgelse af totalvægt med et ton 
for montering af elektriske aggregater  

I nedenstående Tabel 8-2 er hovednøgletallene for tiltagene, der relaterer sig til 
en vægtforøgelse for elektriske aggregater gennemgået. De tre hovedtal er net-
tonutidsværdien (NNV), CO₂-skyggeprisen (inkl. sideeffekterne) og omkostnin-
gerne til vedligeholdelse på grund af øget vejslid over beregningsperioden inkl. 
andelen på statsvejene og kommuneveje. 

Med den lave CO2-pris er alle fire tiltag samfundsøkonomisk rentable. Det gæl-
der selvsagt også for den høje CO₂-pris. 

Effekten af at øge den tilladte totalvægt for at kompensere for nyttelasttabet 
ved at skulle montere batterier til de elektriske aggregater er positiv for sam-
fundsøkonomien. Det er selvom der kommer ekstra slid på vejene af den ekstra 
vægt af køretøjerne. Det kompenseres dog af besparelsen på kørte kilometer. 
Sammenlignes med tiltagene for el-køretøjer, er en af forskellene, at det kun er 
en mervægt på op til et ton, så det ikke giver en lige så stor forøgelse af Æ10 og 
dermed på vejsliddet. En anden væsentlig forklaring er, at der ikke er medreg-
net meromkostninger for operatørerne ved at anskaffe biler med elektriske ag-
gregater. Til gengæld er der besparelser på driften, da de ikke skal køre ekstra 
kilometer med lastbilerne sammenlignet med lastbiler med dieseldrevne aggre-
gater.  

tivt brændstof (b) nulemissionstek-
nologi anvendes i vogntogskombi-
nation. 

 
 
 

Tiltag 6 8-akslede vogntog får mulighed for 
vægtkompensation på op til 2.000 
kg ved anvendelse af (a) alterna-
tivt brændstof (b) nulemissionstek-
nologi anvendes i vogntogskombi-
nation. 

-0,2/1 662 

-1  
(77 pct. på kommunale 

veje) 
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Tabel 8-2 Samfundsøkonomiske hovedtal for tiltagene relateret til ekstra tilladt vægt 
til elektriske aggregater 

Tiltag Beskrivelse NNV (mio. 
kr.) 
Lille/stor 
CO₂-pris 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Driftsudgifter som følge 
af vejslid (mio. kr.) 

Tiltag 7 Op til 1.000 kg højere totalvægt for 
køretøjer med el-drevne arbejdsag-
gregater for 5 akslede vogntog. 44/50 

Negativ skygge-
pris (som følge af 

positiv NNV og 
positiv CO₂-
reduktion) 

-5 
(90 pct. på kommunale 

veje) 

Tiltag 8 Op til 1.000 kg højere totalvægt for 
køretøjer med el-drevne arbejdsag-
gregater for 6 akslede vogntog.  84/97 

Negativ skygge-
pris (som følge af 

positiv NNV og 
positiv CO₂-
reduktion) 

-24 
(92 pct. på kommunale 

veje) 

Tiltag 9 Op til 1.000 kg højere totalvægt for 
køretøjer med el-drevne arbejdsag-
gregater for 7 akslede vogntog. 83/99 

Negativ skygge-
pris (som følge af 

positiv NNV og 
positiv CO₂-
reduktion) 

-31 
(85 pct. på kommunale 

veje) 

Tiltag 10 Op til 1.000 kg højere totalvægt for 
køretøjer med el-drevne arbejdsag-
gregater for 8 akslede vogntog. 0,32/0,37 

Negativ skygge-
pris (som følge af 

positiv NNV og 
positiv CO₂-
reduktion) 

-0,1 
(77 pct. på kommunale 

veje) 

 

Der er stor variation i skyggepriserne. De negative skyggepriser afspejler, at der 
samfundsøkonomisk (når der ikke tages hensyn til meromkostningen til anskaf-
felsen af køretøjerne) er gevinster forbundet med udskiftningen. Udover fravæ-
ret af meromkostningerne til anskaffelse af de elektriske aggregater (og batteri-
erne hertil), er støjgevinsterne ikke medtaget for tiltagene. Det vil bidrage posi-
tivt til det samfundsøkonomiske resultat. Det har dog ikke været muligt at op-
gøre effekten, idet gevinsten opstår i forbindelse med lodsning og læsning af kø-
retøjerne og ikke mens de er i kørsel.  

De samlede samfundsøkonomiske effekter er relativt små. Det er kun en mindre 
andel af lastbilerne, hvor tiltagene har effekt og dermed berører tiltagene kun en 
mindre del af trafikken (19 pct. af bilerne antages at have elektriske aggrega-
ter), hvor tiltagene kan gøre en forskel. Balancen mellem den ekstra vægt-
grænse i forhold til færre kørte kilometer og det ekstra vejslid, der opstår, er 
tæt på at balancere. Hvis der benyttes en lav CO₂-pris vil enkelte af tiltagene 
give en negativ samfundsøkonomi, mens en høj CO₂ pris på 1.947 kr. per ton. 
sikrer, at alle fire tiltag kan give positive bidrag. 

8.3 Tiltag om forøgelse af totalvægt med et ton 
for montering af elektriske aggregater på 
forvogne 

I nedenstående Tabel 8-2 er hovednøgletallene for tiltagene, der relaterer sig til 
en vægtforøgelse for elektriske aggregater på forvogne gennemgået. De tre ho-
vedtal er nettonutidsværdien (NNV), CO₂-skyggeprisen (inkl. sideeffekterne) og 
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omkostningerne til vedligeholdelse på grund af øget vejslid over beregningsperi-
oden inkl. andelen på statsvejene og kommuneveje. 

Det er forbundet med positive samfundsøkonomiske konsekvenser af gennem-
føre tiltag A, B og C uanset om der benyttes en høj eller lav CO₂-pris. De har 
alle en positiv samfundsøkonomisk nettonutidsværdi, og tilsvarende er skygge-
priserne også negative. Det er ligeledes en relativt lille ekstraudgift i vejslid, der 
kommer ved tiltagene. Det er især gevinsterne for operatørerne der giver den 
positive samfundsøkonomiske værdi. 

Tiltag Bilkategori NNV (mio. kr.) 
Lille/stor CO₂-pris 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffekter) 

Driftsudgifter som 
følge af vejslid 
(mio. kr.) 

Tiltag A 

 

Op til 1.000 kg højere total-
vægt for køretøjer med el-
drevne arbejdsaggregater, for 
2 akslede lastbiler 93/99 

Negativ skyggepris 
(som følge af positiv 
NNV og positiv CO₂-

reduktion) 

-3 

Tiltag B Op til 1.000 kg højere total-
vægt for køretøjer med el-
drevne arbejdsaggregater, for 
3 akslede lastbiler 

43/47 

Negativ skyggepris 
(som følge af positiv 
NNV og positiv CO₂-

reduktion) 

-4 

Tiltag C Op til 1.000 kg højere total-
vægt for køretøjer med el-
drevne arbejdsaggregater, for 
4 akslede lastbiler 

6/7 

Negativ skyggepris 
(som følge af positiv 
NNV og positiv CO₂-

reduktion) 

-1 

 

8.4 Tiltag om forøgelse af totalvægt med op til ti 
tons for visse køretøjer 

I nedenstående Tabel 8-3 er hovednøgletallene for tiltagene, der relaterer sig til 
en vægtforøgelse for 4 og 5-akslede dieseldrevne forvogne gennemgået. De tre 
hovedtal er nettonutidsværdien (NNV), CO₂-skyggeprisen (inkl. sideeffekterne) 
og vejsliddet inkl. andelen på statsvejene og kommuneveje. 

Tiltagene giver alle et positivt samfundsøkonomisk bidrag uanset om der anven-
des en høj eller lav CO₂-pris. 
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Tabel 8-3 Samfundsøkonomiske hovedtal for tiltagene relateret til ekstra vægt for 
sololastbiler 

Tiltag Beskrivelse NNV (mio. kr.) 
Lille/stor CO₂-
pris 

CO₂-skyggepris 
(inkl. sideeffek-
ter) 

Driftsudgifter 
som følge af 
vejslid (mio. kr.) 

Tiltag 11 Tilladte totalvægt for 4-akslede last-
biler hæves til 34.000 eller 35.000 
kg. 

Med tilstrækkelig / nødvendig aksel-
afstand ift. broer og vejslid. 

105/117 
Negativ skyggepris 
(som følge af posi-
tiv NNV og positiv 
CO₂-reduktion) 

-13 
(53 pct. på kom-

munale veje) 

Tiltag 12 Tilladte totalvægt for 5-akslede last-
biler hæves til 40.000 kg. Med til-
strækkelig / nødvendig akselafstand 
ift. broer og vejslid. 

250/274 
Negativ skyggepris 
(som følge af posi-
tiv NNV og positiv 
CO₂-reduktion) 

3 

Tiltag 12A Tilladte totalvægt hæves med 1.000 
kg for køretøjer med el-drevne ar-
bejdsaggregater, samtidigt med at 5-
akslede biler med forbrændingsmotor 
får 40 tons tilladt totalvægt. 

254/279 
Negativ skyggepris 
(som følge af posi-
tiv NNV og positiv 
CO₂-reduktion) 

2 

Tiltag 13 Totalvægt for 5-akslede lastbiler 
øges til 42.000 kg med tilstrækkelig / 
nødvendig afstand ift. broer og vejs-
lid. 

313/337 
Negativ skyggepris 
(som følge af posi-
tiv NNV og positiv 
CO₂-reduktion) 

-15 
(53 pct. på kom-

munale veje) 

 

Gevinsterne kommer fra operatørernes besparelser på kørte kilometer og der-
med også på emissioner af CO₂ of andre stoffer. Omkostningerne relaterer sig 
også her primært til vejsliddet, der vil være stigende, men ikke i samme omfang 
som besparelserne på emissioner og driftsomkostningerne. For alle tiltagene er 
der her tale om relativt store ændringer i den tilladte vægt, hvilket både har stor 
betydning for operatørernes omkostninger og for vejsliddet. Derudover er der en 
relativt stor effekt på statens provenu, idet de færre kørte kilometer reducerer 
indtægter fra dieselafgifterne.  

Samfundsøkonomien for de tre tiltag relateret til ekstra tilladt vægt på på-
hængsvogne i vogntog er som antydet tidligere ikke mulig at kvantificere. Der 
kan komme små reduktioner i de kørte kilometer med hele vogntoget og even-
tuel en mindre stigning i kilometer med trækkeren alene, hvis operatørerne ef-
terlader påhængsvognen mens de læsser lastbilen af et andet sted. Effekterne 
er små, men givet positive. Der er af den grund ikke ekstra omkostninger ved 
tiltagene, men sandsynligvis lille gevinst i form af mindre vejslid. De væsentlig-
ste gevinster opstår for operatørerne, der kan spare tid og dermed nogle lønom-
kostninger.  
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Tabel 8-4 Samfundsøkonomiske hovedtal for tiltagene relateret til ekstra tilladt vægt 
for påhængsvogne i vogntog 

Tiltag  NNV (mio. 
kr.) 

CO₂ skygge-
pris (inkl. 
sideeffekter) 

Driftsudgifter som 
følge af vejslid (mio. 
kr.) 

Tiltag 14 Øget totalvægt for 3-akslede påhængs-
vogne med tvillingmontering op til 28.000 
kg.  

Positiv, men ikke kvantificeret 

Tiltag 15 4-akslede påhængsvogne med tvilling-
montering op til 36.000 kg.  

Positiv, men ikke kvantificeret 

 

Tiltag 16 5-akslede påhængsvogne med en tilladt 
totalvægt på op til 35 tons 

Positiv, men ikke kvantificeret 

 

 

8.5 Længde af lastbilerne hæves 
I Tabel 8-5 er hovednøgletallene for tiltagene, der relaterer sig til en længdefor-
øgelse for vogntog gennemgået. Længdeforøgelserne skal give plads til hen-
holdsvis el-aggregater eller andre aggregater samt omstilling til eldrift. De tre 
hovedtal er nettonutidsværdien (NNV), CO₂-skyggeprisen (inkl. sideeffekterne) 
og vejsliddet inkl. andelen på statsvejene og kommuneveje. 

For disse tiltag varierer de samfundsøkonomiske resultater. Tre ud af de fire til-
tag giver en positiv samfundsøkonomi ved den lave CO₂-pris, mens alle fire re-
sulterer i en gunstig samfundsøkonomi ved anvendelse af den høje CO₂-pris. 

Det er vogntog af forskellig størrelse, der berøres af tiltagene og tiltagene med-
fører reduceret trafikarbejde for køretøjerne jf. afsnit 3.6. Dermed får operatø-
rerne en ret stor besparelse, men der vil samtidig komme ekstra vejslid som 
følge af den ekstra længde som en del af køretøjerne udnytter til at forøge la-
sten og dermed vægten. På den anden side er der reduktioner i statens afgifts-
indtægter fra det reducerede dieselforbrug. Det er således afgørende for, at til-
tag 18 ender på en negativ nettonutidsværdi. For de andre tiltag opvejer opera-
tørernes besparelser de ekstra omkostninger til vejslid og afgifterne til staten. 



  
ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING 

C:\Users\B087874\Downloads\COWI Analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering_v03.docx 

59

Tabel 8-5 Samfundsøkonomiske hovedtal for tiltagene relateret til ekstra længde for 
vogntog 

Tiltag Beskrivelse NNV (mio. 
kr.) 
Lille/stor 
CO₂-pris 

CO₂-
skyggepris 
(inkl. sideef-
fekter) 

Driftsudgifter som 
følge af vejslid (mio. 
kr.) 

Tiltag 17 Sættevogne der er 1,3 m længere (14,9 
m), hvor vogntoget, ved hjælp af sty-
rende aksler, kan overholde venderadius-
kravene og således anvendes på alle veje.  

3.047/3.442 

Negativ skyg-
gepris (som 
følge af posi-
tiv NNV og 

positiv CO₂-
reduktion) 

-350 
(90 pct. på kommunale 

veje) 

Tiltag 18 Den tilladte totallængde for vogntog be-
stående af lastbil og sættevogn øges til 
17,5 meter for lastbiler drevet af brænd-
stoffer og teknologier, der udgør et bære-
dygtigt alternativ til diesel, og som kræ-
ver mere plads på lastbilen.  

Samtidigt foreslås at den tilladte koblings-
længde til synsfri sammenkobling kan 
være op til 5,5 meter for en lastbil drevet 
af andre brændstoffer og teknologier, der 
udgør et bæredygtigt alternativ til diesel, 
og som kræver mere plads på lastbilen. 

-191/153 1.186 

-161 
(90 pct. på kommunale 

veje) 

Tiltag 19 Øget vogntogslængde for vogntog med 
læssekran (+2 m) - dvs. op til 18,50 me-
ter. 

Dvs. ekstra længde til en krantrækker, så 
den kan trække en standardsættevogn 
evt. med styrbare aksler for at leve op til 
venderadius 

1.002/1.142 

Negativ skyg-
gepris (som 
følge af posi-
tiv NNV og 

positiv CO₂-
reduktion) 

-181 
(90 pct. på kommunale 

veje) 

Tiltag 20 Forvogn-påhængsvognkombinationer ud-
styret med en kran (f.eks. bagmonteret) 
maks. længde 20,75 m 183/210 

Negativ skyg-
gepris (som 
følge af posi-
tiv NNV og 

positiv CO₂-
reduktion) 

-29 
(88 pct. på kommunale 

veje) 

 

For disse tiltag er der generelt set en god samfundsøkonomi. Som for tiltagene 
3-6, er omkostningerne forbundet med omlægning til eldrift noget, der givet be-
tyder tab i afgiftsindtægter for staten. Derfor er det netop tiltaget, der omhand-
ler dette (Tiltag 18), der giver et negativt samfundsøkonomisk bidrag, mens de 
andre tiltag bidrager positivt til samfundsøkonomien.
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Bilag A De foreslåede tiltag 
 
 

Tiltag Bilkategori Bilkategorier, der indgår  

 Ekstra vægt pga. alternative drivmidler 

Tiltag 1 4-aksl. lastbiler (N3)  

 

13_lb 
22_lb 

4-akslede lastbiler får mulighed for vægtkom-
pensation på op til 2.000 kg ved anvendelse 
af alternative (a)- eller (b) nulemissionsdriv-
midler 

Tiltag 2 5-aksl. lastbiler (N3)  

 

Findes ikke i dag. 
Trafikmængden/potentialet 
trækker på 
13_lb 
22_lb 

5-akslede lastbiler får mulighed for vægtkom-
pensation på op til 2.000 kg ved anvendelse 
af alternative (a)- eller (b) nulemissionsdriv-
midler samtidigt med at 5-akslede biler med 
forbrændingsmotor får 40 tons tilladt total-
vægt. 

Tiltag 3 5-aksl. vogntog 

 

11-12_vt 
11-3_sv 
11-3_vt_k 
12-11_vt 
12-2_sv 
12-2_vt_k 
13-1_sv 
13-1_vt_k 
21-11_vt 
21-2_sv 
21-2_vt_k 
22-1_vt_k  

5-akslede vogntog får mulighed for vægtkom-
pensation på 2.000 kg ved anvendelse af (a) 
alternativt brændstof (b) nulemissionstekno-
logi anvendes i vogntogskombination. 

Tiltag 4 6-aksl. vogntog 

  

 

 

11-13_vt 
11-22_vt 
11-4_sv 
12-12_vt 
12-3_sv 
12-3_vt_k 
13-11_vt 
13-2_sv 
21-12_vt 
21-3_sv 
21-3_vt_k 
22-11_vt 
22-2_vt_k 

6-akslede vogntog får mulighed for vægtkom-
pensation på 2.000 kg ved anvendelse af (a) 
alternativt brændstof (b) nulemissionstekno-
logi anvendes i vogntogskombination. 

Tiltag 5 7-aksl. vogntog 

 

 

 

 

 

 

12-13_vt 
12-22_vt 
12-4_sv 
13_12_vt 
13_3_vt_k 
13-3_sv 
22-12_vt 
22-3_vt_k 

7-akslede vogntog får mulighed for vægtkom-
pensation på 2.000 kg ved anvendelse af (a) 
alternativt brændstof (b) nulemissionstekno-
logi anvendes i vogntogskombination. 
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Tiltag Bilkategori Bilkategorier, der indgår  

Tiltag 6 8-aksl. vogntog  

 

 

 

 

12_23_vt 
13-22_vt 
13-4_sv 
14_3_sv 
22-22_vt_p 

8-akslede vogntog får mulighed for vægtkom-
pensation på 2.000 kg ved anvendelse af (a) 
alternativt brændstof (b) nulemissionstekno-
logi anvendes i vogntogskombination. 

Ekstra vægt pga. elektriske aggregater 

Tiltag 7 5-aksl. vogntog 

 

11-12_vt 
11-3_sv 
11-3_vt_k 
12-11_vt 
12-2_sv 
12-2_vt_k 
13-1_sv 
13-1_vt_k 
21-11_vt 
21-2_sv 
21-2_vt_k 
22-1_vt_k 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

Tiltag 8 6-aksl. vogntog 

  

 

 

11-13_vt 
11-22_vt 
11-4_sv 
12-12_vt 
12-3_sv 
12-3_vt_k 
13-11_vt 
13-2_sv 
21-12_vt 
21-3_sv 
21-3_vt_k 
22-11_vt 
22-2_vt_k 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

Tiltag 9 7-aksl. vogntog  

 

 

 

 

 

12-13_vt 
12-22_vt 
12-4_sv 
13_12_vt 
13_3_vt_k 
13-3_sv 
22-12_vt 
22-3_vt_k 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

Tiltag 
10 

 8-aksl. vogntog 12_23_vt 
13-22_vt 
13-4_sv 
14_3_sv 
22-22_vt_p 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

 



  
ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING 

C:\Users\B087874\Downloads\COWI Analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering_v03.docx 

63

Tiltag Bilkategori Bilkategorier, der indgår  

 

Tiltag A 

 

2-aksl. lastbiler (N3)

 

11_lb Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

Tiltag B 3-aksl. lastbiler (N3)

 
 

12_lb Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

Tiltag C 4-aksl. lastbiler (N3) 13_lb 
22_lb 

Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer 
med el-drevne arbejdsaggregater. 

Ekstra vægt for dieselbiler 

Tiltag 
11 

4-aksl. lastbiler (N3) 

 

13_lb 
22_lb 

Tilladte totalvægt for 4-akslede lastbiler hæ-
ves til 34.000 eller 35.000kg. 

Med tilstrækkelig / nødvendig akselafstand 
ift. broer og vejslid. 

Tiltag 
12 

5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Findes ikke i dag. 
Trafikmængden/potentialet 
trækker på 
13_lb 
22_lb 

Tilladte totalvægt for 5-akslede lastbiler hæ-
ves til 40.000 kg med tilstrækkelig / nødven-
dig afafstand ift. broer og vejslid. 

Tiltag 
12A 

5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Findes ikke i dag. 
Trafikmængden/potentialet 
trækker på 
13_lb 
22_lb 

Tilladte totalvægt hæves med 1.000 kg for 
køretøjer med el-drevne arbejdsaggregater, 
samtidigt med at 5-akslede biler med for-
brændingsmotor får 40.000 kg tilladt total-
vægt. 

Tiltag 
13 

5-aksl. lastbiler (N3) 

 

Findes ikke i dag. 
Trafikmængden/potentialet 
trækker på 
13_lb 
22_lb 

Totalvægt for 5-akslede lastbiler øges til 
42.000 kg med tilstrækkelig / nødvendig afaf-
stand ift. broer og vejslid. 

Ekstra totalvægt for påhængsvogne 

Tiltag 
14 

3-aksl. Påhængsvogne 
(O4) 

  

11-12_vt 
11-3_sv 
12-12_vt 
12-3_sv 
12-3_vt_k 
21-12_vt 
21-3_sv 
21-3_vt_k 
13_12_vt 
13_3_vt_k 
13-3_sv 
22-12_vt 
22-3_vt_k 
14_3_sv 

Øget totalvægt for 3-akslede påhængsvogne 
med tvillingmontering op til 28.000 kg.  
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Tiltag Bilkategori Bilkategorier, der indgår  

Tiltag 
15 

4-aksl. påhængsvogne 
(O4) 

  

11-22_vt 
11-4_sv 
12-13_vt 
12-22_vt 
12-4_sv 
13-22_vt 
22-22_vt_p 

4-akslede påhængsvogne med tvillingmonte-
ring op til 36.000 kg.  

Tiltag 
16 

5-aksl. påhængsvogne 
(O4) 
 

12_23_vt  5-akslede påhængsvogne med en tilladt total-
vægt på op til 35 tons 

Længden for vogntog øges 

Tiltag 
17 

Vogntog 

 

11-3_sv 
12-2_sv 
13-1_sv 
21-2_sv 
11-4_sv 
12-3_sv 
13-2_sv 
21-3_sv 
12-4_sv 
13-3_sv 
13-4_sv 
14_3_sv 

Sættevogne der er 1,3 m længere (14,9 m), 
hvor vogntoget, ved hjælp af styrende aksler, 
kan overholde venderadiuskravene og således 
anvendes på alle veje.  

Tiltag 
18 

Vogntog 

 

11-3_sv 
12-2_sv 
13-1_sv 
21-2_sv 
11-4_sv 
12-3_sv 
13-2_sv 
21-3_sv 
12-4_sv 
13-3_sv 
13-4_sv 
14_3_sv 

Den tilladte totallængde for vogntog bestå-
ende af lastbil og sættevogn øges til 17,5 me-
ter for lastbiler drevet af brændstoffer og tek-
nologier, der udgør et bæredygtigt alternativ 
til diesel, og som kræver mere plads på last-
bilen.  

Samtidigt foreslås at den tilladte koblings-
længde til synsfri sammenkobling kan være 
op til 5,5 meter for en lastbil drevet af andre 
brændstoffer og teknologier, der udgør et 
bæredygtigt alternativ til diesel, og som kræ-
ver mere plads på lastbilen. 

Tiltag 
19 

Vogntog 11-3_sv 
12-2_sv 
13-1_sv 
21-2_sv 
11-4_sv 
12-3_sv 
13-2_sv 
21-3_sv 
12-4_sv 
13-3_sv 
13-4_sv 
14_3_sv 

Øget vogntogslængde for vogntog med læs-
sekran (+2 m) - dvs. op til 18,50 meter. 

Dvs. ekstra længde til en krantrækker, så den 
kan trække en standardsættevogn evt. med 
styrbare aksler for at leve op til venderadius 
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Tiltag Bilkategori Bilkategorier, der indgår  

Tiltag 
20 

Vogntog 

 

11-12_vt 
11-3_vt_k 
12-11_vt 
12-2_vt_k 
13-1_vt_k 
21-11_vt 
21-2_vt_k 
22-1_vt_k 
11-13_vt 
11-22_vt 
12-12_vt 
12-3_vt_k 
13-11_vt 
21-12_vt 
21-3_vt_k 
22-11_vt 
22-2_vt_k 
12-13_vt 
12-22_vt 
13_12_vt 
13_3_vt_k 
22-12_vt 
22-3_vt_k 
12_23_vt 
13-22_vt 
22-22_vt_p 

Forvogn-påhængsvognkombinationer udstyret 
med en kran (f.eks. bagmonteret) maks. 
længde 20,75 m 
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Bilag B Detaljeret analyse af broer 
Bilaget er vedlagt som en selvstændig rapport.  

 



  
ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING 

C:\Users\B087874\Downloads\COWI Analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering_v03.docx 

67

Bilag C Detaljeret oversigt over hvert 
tiltag: 

Dette bilag indeholder detaljerede resultater for hvert af de analyserede tiltag. 
For de samfundsøkonomiske konsekvenser er der regnet med to forskellige CO₂-
priser. Standardprisen fra de Transportøkonomiske enhedspriser og en følsom-
hedsberegning med en faktorpris på 1.521 kr./ton. Resultaterne for følsomheds-
beregningen er angivet i parentes, der hvor det giver anledning til et andet re-
sultat end standardprisen. 

C.1 Tiltag 1: 
4-akslede lastbiler får mulighed for vægtkompensation på op til 2.000 kg ved 
anvendelse af alternative (a)- eller (b) nulemissionsdrivmidler 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag:  
13_lb 22_lb 
 
Andel af transportarbejde: 

4.384.520 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

8.508 3,8 39 

 
Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -6 

Luftforurening 1 

CO₂-udledning 2 (10) 

Afgiftskonsekvenser -0,1 (-0,5) 

Arbejdsudbudsforvridning -1 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-8 

Ændrede operatøromkostninger 30 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

18 (26) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.2 Tiltag 2: 
5-akslede lastbiler får mulighed for vægtkompensation på op til 2.000 kg ved 
anvendelse af alternative (a)- eller (b) nulemissionsdrivmidler samtidigt med at 
5-akslede biler med forbrændingsmotor får 40 tons tilladt totalvægt. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
13_lb, 22_lb 

Andel af transportarbejde: 

4.383.520 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

6.656 2,8 31 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-3 

Luftforurening 1 

CO₂-udledning 2 (8) 

Afgiftskonsekvenser -0,1 (-0,4) 

Arbejdsudbudsforvridning -1 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-6 

Ændrede operatøromkostninger 24 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 15 (21) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.3 Tiltag 3: 
5-akslede vogntog får mulighed for vægtkompensation på op til 2.000 kg ved 
anvendelse af (a) alternativt brændstof (b) nulemissionsteknologi anvendes i 
vogntogskombination. 

Lastbilkonfigurationer medregnet: 
11-12_vt, 11-3_sv, 11-3_vt_k, 12-11_vt, 12-2_sv, 12-2_vt_k, 13-1_sv, 13-
1_vt_k, 21-11_vt, 21-2_sv, 21-2_vt_k, 22-1_vt_k 

Andel af transportarbejde: 

257.076.980 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

 CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

Tiltag 3 124.084 40 450 

 
Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser (Mio. kr): 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-88 

Luftforurening 8 

CO₂-udledning 34 (150) 

Afgiftskonsekvenser -2 (-7) 

Arbejdsudbudsforvridning -21 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-116 

Ændrede operatøromkostninger 233 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 48 (158) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.4 Tiltag 4: 
6-akslede vogntog får mulighed for vægtkompensation på op til 2.000 kg ved 
anvendelse af (a) alternativt brændstof (b) nulemissionsteknologi anvendes i 
vogntogskombination. 

Lastbilkonfigurationer medregnet:  
11-13_vt, 11-22_vt, 11-4_sv, 12-12_vt, 12-3_sv, 12-3_vt_k, 13-11_vt, 13-
2_sv, 21-12_vt, 21-3_sv, 21-3_vt_k, 22-11_vt, 22-2_vt_k 
 
Andel af transportarbejde: 

430.273.780 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

 CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

Tiltag 4 199.308 90 961 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser (Mio. kr): 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -176 

Luftforurening 17 

CO₂-udledning 54 (241) 

Afgiftskonsekvenser -3 (-11) 

Arbejdsudbudsforvridning -36 (-37) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-184 

Ændrede operatøromkostninger 308 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

-19 (158) 

CO₂-skyggepris (kr.) 568 
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C.5 Tiltag 5:  
7-akslede vogntog får mulighed for vægtkompensation på op til 2.000 kg ved 
anvendelse af (a) alternativt brændstof (b) nulemissionsteknologi anvendes i 
vogntogskombination. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
12-13_vt, 12-22_vt, 12-4_sv, 13_12_vt, 13_3_vt_k, 13-3_sv, 22-12_vt, 22-
3_vt_k 
 
Andel af transportarbejde: 

259.366.910 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

154.818 40 694 

 
Konsekvenser for broer og bygværker: Alle testede konfigurationer af 7-aks-
lede vogntog, vil overskride dimensionsbekendtgørelsen, hvis dette tiltag gen-
nemføres, og køretøjerne kommer op på en højere vægt. Dette sker ved forskel-
lige spændvidder. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (Mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-130 

Luftforurening 8 

CO₂-udledning 42 (187) 

Afgiftskonsekvenser -2 (-9) 

Arbejdsudbudsforvridning -28 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter -145 

Ændrede operatøromkostninger 169 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens i NNV 

-86 (51) 

CO₂-skyggepris (kr.) 990 
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C.6 Tiltag 6: 
8-akslede vogntog får mulighed for vægtkompensation på op til 2.000 kg ved 
anvendelse af (a) alternativt brændstof (b) nulemissionsteknologi anvendes i 
vogntogskombination. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
12_23_vt, 13-22_vt, 13-4_sv, 14_3_sv, 22-22_vt_p 
 
Andel af transportarbejde: 

85.755.230 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

1.301 0,3 6 

 
Konsekvenser for broer og bygværker: Stort set alle testede konfigurationer 
af 8-akslede vogntog, vil overskride dimensionsbekendtgørelsen, hvis dette til-
tag gennemføres, og køretøjerne kommer op på en højere vægt. Dette sker ved 
forskellige spændvidder. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -1 

Luftforurening 0,1 

CO₂-udledning 0,4 (1,6) 

Afgiftskonsekvenser -0,02 (-0,1) 

Arbejdsudbudsforvridning -0,2 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-1 

Ændrede operatøromkostninger 1,4 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens i NNV 

-0,2 (1) 

CO₂-skyggepris (kr.) 662 
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C.7 Tiltag 7: 
Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne arbejdsaggregater 
for 5-akselede vogntog 

 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11-12_vt, 11-3_sv, 11-3_vt_k, 12-11_vt, 12-2_sv, 12-2_vt_k, 13-1_sv, 13-
1_vt_k, 21-11_vt, 21-2_sv, 21-2_vt_k, 22-1_vt_k 

Andel af transportarbejde: 

257.076.980 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

5.474 2,5 27 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -5 

Luftforurening 1 

CO₂-udledning 2 (7) 

Afgiftskonsekvenser -0,1 (-0,4) 

Arbejdsudbudsforvridning -1 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-6 

Ændrede operatøromkostninger 54 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

44(50) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.8 Tiltag 8: 
Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne arbejdsaggregater, 
for 6-akslede vogntog. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11-13_vt, 11-22_vt, 11-4_sv, 12-12_vt, 12-3_sv, 12-3_vt_k, 13-11_vt, 13-
2_sv,  
21-12_vt, 21-3_sv, 21-3_vt_k, 22-11_vt, 22-2_vt_k 

Andel af transportarbejde: 

430.273.780 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

12.314 5,6 60 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -24 

Luftforurening 1 

CO₂-udledning 4 (17) 

Afgiftskonsekvenser -0,2 (-0,8) 

Arbejdsudbudsforvridning -4 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-13 

Ændrede operatøromkostninger 120 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

84 (97) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.9 Tiltag 9: 
Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne arbejdsaggregater 
for 7-akslede vogntog. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
12-13_vt, 12-22_vt, 12-4_sv, 13_12_vt, 13_3_vt_k, 13-3_sv, 22-12_vt, 22-
3_vt_k 

Andel af transportarbejde: 

259.366.910 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

16.324 6,6 76 

 
Konsekvenser for broer og bygværker: Alle testede konfigurationer af 7-aks-
lede vogntog, vil overskride dimensionsbekendtgørelsen, hvis dette tiltag gen-
nemføres, og køretøjerne kommer op på en højere vægt. Dette sker ved forskel-
lige spændvidder. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -31 

Luftforurening 1 

CO₂-udledning 5 (22) 

Afgiftskonsekvenser -0,2 (-1,0) 

Arbejdsudbudsforvridning -5 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-17 

Ændrede operatøromkostninger 130 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens i NNV 

83 (99) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.10 Tiltag 10: 
Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne arbejdsaggregater 
for 8-akslede vogntog. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
12_23_vt, 13-22_vt, 13-4_sv, 14_3_sv, 22-22_vt_p 

Andel af transportarbejde: 

85.755.230 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

55 0,02 0,3 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Stort set alle testede konfigurationer 
af 8-akslede vogntog, vil overskride dimensionsbekendtgørelsen, hvis dette til-
tag gennemføres, og køretøjerne kommer op på en højere vægt. Dette sker ved 
forskellige spændvidder. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-0,08 

Luftforurening 0,01 

CO₂-udledning 0,02 (0,07) 

Afgiftskonsekvenser 0,00 

Arbejdsudbudsforvridning -0,01 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter -0,06 

Ændrede operatøromkostninger 0,4 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

0,32 (0,37) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.11 Tiltag 11: 
Tilladte totalvægt for 4-akslede lastbiler hæves til 35.000 kg. 

Med tilstrækkelig / nødvendig akselafstand ift. broer og vejslid. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
13_lb, 22_lb 
 
Andel af transportarbejde: 

21.509.930 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

11.174 6,1 41 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-13 

Luftforurening 1 

CO₂-udledning 3 (16) 

Afgiftskonsekvenser -0,2 (-0,8) 

Arbejdsudbudsforvridning -3 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-12 

Ændrede operatøromkostninger 129 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 105 (117) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.12 Tiltag 12: 
Tilladte totalvægt for 5-akslede lastbiler hæves til 40.000 kg med tilstrækkelig / 
nødvendig akselafstand ift. broer og vejslid. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
Findes ikke i dag. Trafikmængden/potentialet trækker på 13_lb og 22_lb 
 

Andel af transportarbejde: 

21.509.930 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser:  

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

23.228 13,6 114 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

3 

Luftforurening 3 

CO₂-udledning 7 (32) 

Afgiftskonsekvenser -0,3 (-1,5) 

Arbejdsudbudsforvridning -2 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-25 

Ændrede operatøromkostninger 265 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 250 (274) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.13 Tiltag 12A: 
Tilladte totalvægt hæves med 1.000 kg for køretøjer med eldrevne arbejdsag-
gregater, samtidigt med at 5-akslede biler med forbrændingsmotor får 40 tons 
tilladt totalvægt. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
Findes ikke i dag. Trafikmængden/potentialet trækker på 13_lb og 22_lb 
 
Andel af transportarbejde: 

21.509.930 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

23.811 14 117 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

2 

Luftforurening 3 

CO₂-udledning 7 (34) 

Afgiftskonsekvenser -0,3 (-1,6) 

Arbejdsudbudsforvridning -2 (-3) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-26 

Ændrede operatøromkostninger 270 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens i NNV 254 (279) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.14 Tiltag 13: 
Totalvægt for 5-akslede lastbiler øges til 42.000 kg med tilstrækkelig / nødven-
dig akselafstand ift. broer og vejslid. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
Findes ikke i dag. Trafikmængden/potentialet trækker på 13_lb og 22_lb 
 
Andel af transportarbejde: 

21.509.930 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

30.243 17 148 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-15 

Luftforurening 4 

CO₂-udledning 9 (43) 

Afgiftskonsekvenser -0,4 (-2,0) 

Arbejdsudbudsforvridning -5 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter -33 

Ændrede operatøromkostninger 346 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens i NNV 

305 (337) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.15 Tiltag 14: 
Øget totalvægt for 3-akslede påhængsvogne med tvillingmontering op til 28.000 
kg.  

 
Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11-12_vt, 11-3_sv, 12-12_vt, 12-3_sv, 12-3_vt_k, 21-12_vt, 21-3_sv, 21-
3_vt_k, 13_12_vt, 13_3_vt_k, 13-3_sv, 22-12_vt, 22-3_vt_k, 14_3_sv 
 
Andel af transportarbejde: 

609.215.990 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

N/A N/A N/A 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Da den samlede vogntogsvægt ikke 
foreslås forøget, vil tiltaget ikke være til fare for nogle broer på det danske vej-
net. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

Det har ikke været muligt at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser ved 
tiltag. Der er forventeligt små men positive effekter, da tiltaget giver operatø-
rerne mere fleksibilitet når de skal tilrettelægge deres kørsel. 
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C.16 Forsalg 15: 
Øget totalvægt for 4-akslede påhængsvogne med tvillingmontering op til 36.000 
kg. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11-22_vt, 11-4_sv, 12-13_vt, 12-22_vt, 12-4_sv, 13-22_vt, 22-22_vt_p 
 
Andel af transportarbejde: 

337.590.990 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

N/A N/A N/A 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Da den samlede vogntogsvægt ikke 
foreslås forøget, vil tiltaget ikke være til fare for nogle broer på det danske vej-
net. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

Det har ikke været muligt at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser ved 
tiltag. Der er forventeligt små men positive effekter, da tiltaget giver operatø-
rerne mere fleksibilitet når de skal tilrettelægge deres kørsel. 
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C.17 Tiltag 16: 
Øget totalvægt for 5-akslede påhængsvogne med en tilladt totalvægt på op til 
35 tons 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
12_23_vt 

Andel af transportarbejde: 

753.670.000 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

N/A N/A N/A 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Da den samlede vogntogsvægt ikke 
foreslås forøget, vil tiltaget ikke være til fare for nogle broer på det danske vej-
net. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

Det har ikke været muligt at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser ved 
tiltag. Der er forventeligt små men positive effekter, da tiltaget giver operatø-
rerne mere fleksibilitet når de skal tilrettelægge deres kørsel. 
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C.18 Tiltag 17: 
Sættevogne der er 1,3 m længere (14,9 m), hvor vogntoget, ved hjælp af sty-
rende aksler, kan overholde venderadiuskravene og således anvendes på alle 
veje. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11-3_sv, 12-2_sv, 13-1_sv, 21-2_sv, 11-4_sv, 12-3_sv, 13-2_sv, 21-3_sv, 12-
4_sv, 13-3_sv, 13-4_sv, 14_3_sv 
 
Andel af transportarbejde: 

753.670.000 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

372.087 167 1.792 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Da den samlede vogntogsvægt ikke 
foreslås forøget, vil tiltaget ikke være til fare for nogle broer på det danske vej-
net. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-350 

Luftforurening 35 

CO₂-udledning 110 (530) 

Afgiftskonsekvenser -5 (-25) 

Arbejdsudbudsforvridning -76 (-78) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter -404 

Ændrede operatøromkostninger 3.737 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

3.047 (3.444) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.19 Tiltag 18 
Den tilladte totallængde for vogntog bestående af lastbil og sættevogn øges til 
17,5 meter for lastbiler drevet af brændstoffer og teknologier, der udgør et bæ-
redygtigt alternativ til diesel, og som kræver mere plads på lastbilen.  

Samtidigt foreslås at den tilladte koblingslængde til synsfri sammenkobling kan 
være op til 5,5 meter for en lastbil drevet af andre brændstoffer og teknologier, 
der udgør et bæredygtigt alternativ til diesel, og som kræver mere plads på last-
bilen. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11-3_sv, 12-2_sv, 13-1_sv, 21-2_sv, 11-4_sv, 12-3_sv, 13-2_sv, 21-3_sv, 12-
4_sv, 13-3_sv, 13-4_sv, 14_3_sv 

Andel af transportarbejde: 

753.670.000 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

402.900 117 1.747 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Da den samlede vogntogsvægt ikke 
foreslås forøget, vil tiltaget ikke være til fare for nogle broer på det danske vej-
net. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -161 

Luftforurening 22 

CO₂-udledning 108 (470) 

Afgiftskonsekvenser -5 (-22) 

Arbejdsudbudsforvridning -54 (-56) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-377 

Ændrede operatøromkostninger 277 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

-191 (153) 

CO₂-skyggepris (kr.) 1.186 
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C.20 Tiltag 19: 
Øget vogntogslængde for vogntog med læssekran (+2 m) - dvs. op til 18,50 
meter. 

Dvs. ekstra længde til en krantrækker, så den kan trække en standardsætte-
vogn evt. med styrbare aksler for at leve op til venderadius 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11-3_sv, 12-2_sv, 13-1_sv, 21-2_sv, 11-4_sv, 12-3_sv, 13-2_sv, 21-3_sv, 12-
4_sv, 13-3_sv, 13-4_sv, 14_3_sv 

Andel af transportarbejde: 

1.032.472.900 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

128.023 57 617 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Da den samlede vogntogsvægt ikke 
foreslås forøget, vil tiltaget ikke være til fare for nogle broer på det danske vej-
net. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -181 

Luftforurening 12 

CO₂-udledning 38 (185) 

Afgiftskonsekvenser -2 (-9) 

Arbejdsudbudsforvridning -32 (-33) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-141 

Ændrede operatøromkostninger 1.308 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

1.002 (1.142) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.21 Tiltag 20: 
Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11-12_vt, 11-3_vt_k, 12-11_vt, 12-2_vt_k, 13-1_vt_k, 21-11_vt, 21-2_vt_k, 
22-1_vt_k, 11-13_vt, 11-22_vt, 12-12_vt, 12-3_vt_k, 13-11_vt, 21-12_vt, 21-
3_vt_k, 22-11_vt, 22-2_vt_k, 12-13_vt, 12-22_vt, 13_12_vt, 13_3_vt_k, 22-
12_vt, 22-3_vt_k, 12_23_vt, 13-22_vt, 22-22_vt_p 
 
Andel af transportarbejde: 

949.767.600 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

24.942 11 118 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-29 

Luftforurening 2 

CO₂-udledning 7 (36) 

Afgiftskonsekvenser -0,3 (-2) 

Arbejdsudbudsforvridning -6 (-6) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter -28 

Ændrede operatøromkostninger 236 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

183 (210) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.22 Tiltag A 
Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne arbejdsaggregater, 
for 2-akslede lastbiler. 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
11_lb 
 
Andel af transportarbejde: 

106.174.000 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

6.144 5 30 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej 

-3 

Luftforurening 1 

CO₂-udledning 2 (8) 

Afgiftskonsekvenser -0,1 (-0,4) 

Arbejdsudbudsforvridning -1 (-1) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-6 

Ændrede operatøromkostninger 101 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 93 (99) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.23 Tiltag B 
Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med eldrevne arbejdsaggregater, 
for 3 akslede lastbiler 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
12_lb 
 
Andel af transportarbejde: 

82.707.000 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

3.815 3 19 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -4 

Luftforurening 1 

CO₂-udledning 1 (5) 

Afgiftskonsekvenser -0,1 (-0,2) 

Arbejdsudbudsforvridning -1 (-1) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-4 

Ændrede operatøromkostninger 51 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

43 (47) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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C.24 Tiltag C 
Op til 1.000 kg højere totalvægt for køretøjer med el-drevne arbejdsaggregater, 
for 4 akslede lastbiler 

Lastbil konfigurationer omfattet af i dette tiltag: 
13_lb, 22_lb 
 
Andel af transportarbejde: 

21.509.930 vognkilometer i 2019 

Udledningskonsekvenser: 

CO₂ (ton) NOx (ton) Partikler (kg) 

932 0,5 5 

 

Konsekvenser for broer og bygværker: Tiltaget vil ikke være til fare for 
nogle broer på det danske vejnet. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) 

Drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger ved vej -1 

Luftforurening 0,1 

CO₂-udledning 0,3 (1,3) 

Afgiftskonsekvenser -0,0 (-0,1) 

Arbejdsudbudsforvridning -0,2 (-0,2) 

Ændret provenu fra drivmiddelaf-
gifter 

-1 

Ændrede operatøromkostninger 8 

Samlet samfundsøkonomisk kon-
sekvens 

6 (7) 

CO₂-skyggepris (kr.) Negativ skyggepris (som følge af po-
sitiv NNV og positiv CO₂-reduktion) 
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Bilag D Følsomhedsanalyse af tiltag 4 
For at undersøge betydningen af antagelsen om overflytningsårsagerne i forbin-
delse med at gå fra diesel til eldrift i tiltag 1 til 6 og tiltag 18, er der gennemført 
en beregning hvor 2/3 af de lastbiler, der skifter på grund af tiltaget, mens 1/3 
skifter af egen drift. Det er den omvendte vægtning af hovedberegningen. Ne-
denfor ses resultaterne for den samfundsøkonomiske beregning. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser: 

 NNV (mio. kr.) - basis NNV (mio. kr.) - 
Følsomhed 

Drift- og vedligeholdelses-
omkostninger ved vej 

-176 -210 

Luftforurening 17 32 

CO₂-udledning 54 (241) 108 (480) 

Afgiftskonsekvenser -3 (-11) -5 (-23) 

Arbejdsudbudsforvridning -36 (-37) -58 (-60) 

Ændret provenu fra driv-
middelafgifter -184 -367 

Ændrede operatøromkost-
ninger 308 154 

Samlet samfundsøkono-
misk konsekvens -19 (158) -346 (6) 

CO₂-skyggepris (kr.) 568 1.829 

 

Følsomhedsanalysen viser at antagelsen om hvor mange, der skifter fra diesel-
drift til eldrift påvirker det samlede samfundsøkonomiske resultat.  

Det er især gevinsten ved mindre CO₂-udledning og omkostningen ved mindre 
statslig indtægt fra dieselafgiften, der påvirker regnestykket. Effekten på driv-
middelafgiften har den største indvirken af de to, og derfor bliver det overord-
nede resultat mere negativt hvis det antages, at det er på grund af tiltaget at 
flere beslutter at skifte til eldrift. 
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Bilag E Note om analyse af 
uheldsomkostninger ved øget 
vægt af lastbiler 

Det ønskes estimeret, hvorledes en vægtforøgelse på op til 10 tons fører til 
større skader ved uheld for lastbiler. For at lave denne estimering beregnes en 
skadesomkostning i DKK for hvert uheld på baggrund af informationer fra 
TERESA om omkostninger ved døde og tilskadekomne i trafikken. Det benyttes 
til at estimere en effekt af lastbilens vægt på skadesomkostningen, hvor der 
yderligere korrigeres for hastigheden uheldet sker ved samt i hvilken hovedsitu-
ation uheldet sker.  

E.1 Data 
Fra Vejman er der udtrukket et datasæt, som beskriver alle uheld, hvor lastbiler 
er involveret. Følgende variable er trukket ud til brug. Data dækker uheld fra 
2010 og frem. Analysen er også gennemført på data fra før 2010, men på grund 
af de teknologiske forbedringer i lastbilerne, der har haft indflydelse trafiksikker-
heden fokuseres på data fra 2010. Det er eksempelvis bremseassistenter og for-
bedret udsyn fra førerhuset. 

I Tabel 8-6 ses en oversigt og en forklaring på de variable, der er trukket ud: 

Tabel 8-6 Beskrivelse af variable 

Variabel Forklaring af variabel 

UHELDS_ID ID nummer for uheldet 

UHELDSART Uheldets art 

Anmsuh: Materialeskadeuheld, hvor der 
er optaget rapport af andre årsager 

Exuh: Materialeskadeuheld, hvor der ikke 
optages rapport 

Pskduh: Personskadeuheld 

Mskduh: Materialeskadeuheld, hvor der 
på grund af skadens omfang er optaget 
rapport 

UH_UHID_UHANTALVTILS Antal alvorligt tilskadekomne 

UH_UHID_ANTAL_BLOEDE Antal bløde tilskadekomne 

ANTAL_DRAEBTE Antal dræbte i uheldet 

UH_UHID_UHANTLETTILS Antal let tilskadekomne 

ANTAL_TILSKADEKOMNE Antal tilskadekomne i alt 

CRM_TOTALVAEGT Totalvægt af lastbilen 

CRM_TOTALVAEGT_ANH Totalvægt af anhænger 

HASTSKOEN Hastighed for bilen, da uheldet sker. 

HOVEDSITUATION 0: Eneuheld 
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1: Ligeud kørende på samme vej og med 
samme kurs 

2: Ligeud kørende på samme vej med 
modsat kurs 

3: Kørende på samme vej med samme 
kurs og med svingning 

5: Krydsende køretøjer uden svingning 

6: Kørende på krydsende veje med sving-
ning 

7: Påkørsel af parkeret køretøj 

8: Fodgængeruheld 

9: Uheld med dyr, genstande mv. på eller 
over kørebanen 

 

 

Fra TERESA fås, at omkostningen for en let tilskadekommen er 674.778 DKK, 
omkostningen for en alvorlig tilskadekomne er 5.294.443 DKK og for en dræbt 
person i trafikken er 33.998.186 DKK. 

Derved udregnes skadesomkostningen for hvert uheld, 𝑖, som anvendes som 
den afhængige variable: 

𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑘𝑜𝑚𝑛𝑒 ⋅ 674.778 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑣𝑜𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑘𝑜𝑚𝑛𝑒

⋅ 5.294.433 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟æ𝑏𝑡𝑒 ⋅ 33.992.186 

Totalvægten af lastbilen med anhænger udregnes som: 

𝑡𝑜𝑡_𝑣æ𝑔𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣æ𝑔𝑡 𝑎𝑓 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑒𝑛   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑛ℎæ𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛  

Et uheld kan optræde flere gange i datasættet, da uheldet indrapporteres for 
alle køretøjer involveret i det pågældende uheld. Dog vil de være registreret 
med samme "UHELDS_ID". Derfor er der udregnet en vægtet hastighed og en 
vægtet totalvægt for lastbilen, hvor vægtene henholdsvis er den pågældende 
observations hastighed og totalvægt.  

E.2 Metode 
I analysen anvendtes først en simpel linear OLS regression, hvor skadesomkost-
ningerne estimeres vha. lastbilens vægt, hastigheden og hovedsituationen: 

𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝛽 𝛽 ⋅ 𝑡𝑜𝑡_𝑣æ𝑔𝑡 𝛽 ⋅ ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑘ø𝑛 𝛾 ⋅ ℎ𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝜇 , 

hvor 𝛽  er et konstantled, 𝛾 er en 9x1 vektor af koefficienter for hovedsituatio-
nerne (hovedsituation 2 er referencegruppe) og 𝜇 er et fejlled. 
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Hastighedsskønnet er signifikant og fører til en øget skadesomkostning. Yderli-
gere er alle hovedsituationer også signifikante og har varierende effekter på 
skadesomkostningen. Hovedsituation 2, som er "Ligeud kørende på samme vej 
med modsat kurs", anvendes som referencegruppe for de andre hovedsituatio-
ner. Ift. denne gruppe fører alle andre situationer på nær situation 8, "fodgæn-
geruheld", til en reduceret skadesomkostning. Dette betyder, alt andet lige, at 
fodgængeruheld er de uheld, der er forbundet med den største skadesomkost-
ning. Vægten på lastbilen har ingen påviselig effekt på skadesomkostningen, 
hvilket betyder, at vi ikke kan finde en sammenhæng mellem en højere vægt og 
en højere skadesomkostning.  

Da det kun er personskader, der er udregnet skadeomkostninger for, vil der i de 
uheld, hvor der ikke er nogen personer, som er kommet til skade være en ska-
desomkostning på 0 DKK. Det betyder, at en forholdsvis stor andel af observati-
onerne vil have en skadesomkostning på 0 DKK. En implikation heraf vil være, 
at en simpel lineær OLS estimation kan føre til, at skadesomkostningerne i de 
fleste tilfælde vil estimeres som værende negative. Ved at anvende en Tobit re-
gression, tvinges skadesomkostningen dog til at have en positiv værdi, som vi 
ville forvente. Derfor estimeres sammenhængen mellem skadesomkostninger og 
lastbilens vægt også med en Tobit model. Modellen estimeres via følgende rela-
tion: 

𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔∗

𝛽 𝛽 ∗ 𝑡𝑜𝑡_𝑣æ𝑔𝑡 𝛽 ∗ ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑘ø𝑛 𝛾 ∗ ℎ𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝜇   

hvor 𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔∗ er den bagvedliggende, latente variabel og fejlleddet er 
normalfordelt med middelværdi 0 og standardafvigelse 𝜎 , 𝜇  ~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 0,𝜎 . To-
bit-modellen implicerer herfra, at skadesomkostningen er den største værdi af 
den estimerede 𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔∗ og 0 DKK, 𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
max 0, 𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔∗ . 

Ved at estimere Tobit modellen ovenfor har alle typer af hovedsituationer en sig-
nifikant effekt på skadesomkostningen. Det samme gælder for hastigheden, 
hvor 𝛽  er positiv, hvilket betyder at desto højere hastighed uheldet sker ved, 
desto større er skaden.  

Estimatet for lastbilens vægt er dog langt fra signifikant, hvilket tyder på, at 
lastbilernes vægt ikke har en påvirkning på, hvor alvorlig skaden er. Dette resul-
tat er i overensstemmelse med, hvad vi fandt ved den simple OLS regression.  

Det skal dog nævnes, at begge estimationer har en lav R2 værdi, hvilket tyder 
på, at de variable, der er til rådighed, ikke forklarer meget af variationen i ska-
desomkostningen, og dermed fungerer modellen ikke til at forudsige skadesom-
kostningerne særlig godt. 

Vi har også forsøgt, at lave enkelte datasæt for hver af de 9 hovedsituationer, 
for at se, om der er en effekt af vægten i en givet situation. Her er koefficien-
terne for vægten dog stadig stærkt insignifikante.  
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E.3 Konklusion 
Overordnet set har det ikke været muligt at finde en sammenhæng mellem ska-
dens omfang og vægten på lastbilen, hverken ved brug af en lineær OLS regres-
sion eller vha. en Tobit-model, som tager højde for hjørneløsninger.  

Dog er der problemer med, at der for hver ulykke er flere observationer i data-
sættet. Det har vi forsøgt at løse ved at lave en sammenvægtning af de kontinu-
erlige variable i datasættet, så hvert uheld kun optræder en gang. 

Ydermere har vi ikke medtaget materielle skader, da de ikke er opgjort i data-
sættet. Derfor kan der godt være en større materiel skade på eksempelvis biler 
ved en øget vægt af lastbilerne, men det har vi ikke data til at vise. Vi kan der-
imod ikke påvise en klar sammenhæng, der viser, at en vægtforøgelse af lastbi-
lerne vil føre til større skade repræsenteret ved en øget personskadesomkost-
ning samlet set. 

 



Bilag A 1 af 2

Køretøjstyper

Type nr. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tot P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tot P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tot

1 00---00 4-aksl. lastbiler (N3) 1,8 3,5 1,3 - - - - 6,5 6,5 11,5 7,5 32,0 7,0 7,0 11,5 7,5 33,0 7,5 7,5 11,5 7,5 34,0

1A 0---000 4-aksl. lastbiler (N3) 5,0 1,3 1,3 - - - - 8,0 6,25 11,5 6,25 32,0 9,0 6,3 11,5 6,3 33,0 10 6,25 11,5 6,25 34,0

2 00---00 4-aksl. lastbiler (N3) 1,8 3,5 1,3 - - - - 8,0 6,25 11,5 6,25 32,0 7,5 7,5 11,5 7,5 34,0 8,0 8,0 11,5 7,5 35,0

2A 0---000 4-aksl. lastbiler (N3) 5,0 1,3 1,3 8,0 6,25 11,5 6,25 32,0 10,0 6,3 11,5 6,3 34,0 11,0 6,3 11,5 6,25 35,0

2A-min 0---000 4-aksl. lastbiler (N3) 3,8 1,3 1,3 10,0 6,3 11,5 6,3 34,0 0,0

3 00---000 5-aksl. lastbiler (N3) 1,8 2,4 1,3 1,3 - - - 8,0 8,0 6,25 11,5 6,25 - - 40,0 8,5 8,5 6,25 11,5 6,25 - - 41,0 9,0 9,0 6,25 11,5 6,25 42,0

4 00---000 5-aksl. lastbiler (N3) 1,8 2,4 1,3 1,3 - - - 8,0 8,0 6,25 11,5 6,25 - - 40,0 9,0 9,0 6,25 11,5 6,25 42,0

5 -0---00 3-aksl. Påhængsvogne (O4) 4,4 1,3 3,0 4,3 1,3 - - 7,0 11,5 7,5 10,0 7,0 7,0 - 50,0 7,0 11,5 7,5 10,0 9,0 9,00 - 54,0 - 

6 -00---00 4-aksl. Påhængsvogne (O4) 2,8 3,0 1,3 4,3 1,3 - - 6,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - 48,0 8,5 11,5 9,0 9,0 9,0 9,0 - 56,0 - 

7 -00----000 5-aksl. Påhængsvogne (O4) 2,8 3,0 1,3 4,3 1,3 1,3 9,5 11,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 56,0 - 

8 0---00   0---0 5-aksl. Vogntog 4,4 1,3 3,0 4,3 5,0 11,5 7,5 10,0 10,0 44,0 7,0 11,5 7,5 9,5 9,5 45,0 7,0 11,5 7,5 10,0 10,0 46,0

9 0---00     00 5-aksl. Vogntog 4,4 1,3 3,0 1,3 7,0 11,5 7,5 9,0 9,0 44,0 8,0 11,5 7,5 9,0 9,0 45,0 9,0 11,5 7,5 9,0 9,0 46,0

10 0-00---00 5-aksl. Vogntog 2,8 1,3 3,0 1,3 7,0 11,5 7,5 9,0 9,0 44,0 8,0 11,5 7,5 9,0 9,0 45,0 9,0 11,5 7,5 9,0 9,0 46,0

11 0---00   0---0 5-aksl. Vogntog

12 0---00     00 5-aksl. Vogntog

13 0-00---00 5-aksl. Vogntog

13A 0--0   000 3,2 5,7 1,3 1,3 6,5 11,5 8,0 8,0 8,0 42,0 7,5 11,5 8,0 8,0 8,0 43,0 8,5 11,5 8,0 8,0 8,0 44,0

14 0---00   0---00 6-aksl. Vogntog 4,4 1,3 3,0 4,3 1,3 7,0 11,5 7,5 6,0 9,0 9,0 50,0 8,0 11,5 7,5 6,0 9,0 9,0 51,0 9,0 11,5 7,5 6,0 9,0 9,0 52,0

15 0---00     000 6-aksl. Vogntog 4,4 1,3 3,0 1,3 1,3 7,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 50,0 8,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 51,0 9,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 52,0

16 0-00---000 6-aksl. Vogntog 2,8 1,3 3,0 1,3 1,3 7,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 50,0 8,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 51,0 9,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 52,0

17 0---00   0---00 6-aksl. Vogntog

18 0---00     000 6-aksl. Vogntog

19 0-00---000 6-aksl. Vogntog

19A 0-0   0000 6-aksl. Vogntog 5,0 4,0 1,3 1,3 1,3 6,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 48,0 7,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 49,0 8,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 50,0

5-aksl Vogntog

Se type 10 Se type 10 Se type 10 Se type 10

Se type 8 Se type 8 Se type 8 Se type 8

Se type 9 Se type 9 Se type 9 Se type 9

- NA -

- NA -

Akselafstande Akseltryk - basis Akseltryk - ændring 1 Akseltryk - ændring 2

Se type 14 Se type 14 Se type 14 Se type 14

Se type 15 Se type 15 Se type 15 Se type 15

Se type 16 Se type 16 Se type 16 Se type 16
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Bilag A 2 af 2

Type nr. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tot P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tot P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tot

Akselafstande Akseltryk - basis Akseltryk - ændring 1 Akseltryk - ændring 2

19A(2,8m) 0-0   0000 6-aksl. Vogntog 2,8 3,0 1,3 1,3 1,3 8,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 50,0

20 0---00   00---00 7-aksl. Vogntog 4,4 1,3 4,0 1,3 4,3 1,3 7,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 56,0 8,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 57,0 9,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 58,0

21 0---000   0---00 7-aksl. Vogntog 5,0 1,3 1,3 4,0 4,3 1,3 8,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 56,0 9,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 57,0 10,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 58,0

22 0---000     000 7-aksl. Vogntog 5,0 1,3 1,3 4,0 1,3 1,3 8,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 56,0 9,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 57,0 10,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 58,0

23 0-00---0000 7-aksl. Vogntog 2,8 1,3 4,0 1,3 1,3 1,3 7,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 56,0 8,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 57,0 9,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 58,0

24 0-000---000 7-aksl. Vogntog 2,8 1,3 1,3 4,0 1,3 1,3 8,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 56,0 9,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 57,0 10,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 58,0

25
0---00   00---00

7-aksl. Vogntog

26
0---000   0---00

7-aksl. Vogntog

27 0---000     000 7-aksl. Vogntog

28 0-00---0000 7-aksl. Vogntog

29 0-000---000 7-aksl. Vogntog

29A 00--00  000 1,8 3,5 1,3 4,0 1,3 1,3 6,5 6,5 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 56,0 7,0 7,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 57,0 7,5 7,5 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 58,0

30 0---000   0000 8-aksl. Vogntog 3,8 1,3 1,3 4,0 1,3 1,3 1,3 6,5 5,1 9,3 5,1 7,5 7,5 7,5 7,5 56,0 6,5 5,0 10,3 5,0 7,5 7,5 7,7 7,5 57,0 6,5 5,0 11,3 5,0 7,5 7,5 7,7 7,5 58,0

31 00---00   00---00 8-aksl. Vogntog 1,8 3,5 1,3 4,0 1,3 4,3 1,3 5,8 5,8 9,3 5,1 7,5 7,5 7,5 7,5 56,0 5,8 5,8 10,3 5,1 7,5 7,5 7,5 7,5 57,0 5,8 5,8 11,3 5,1 7,5 7,5 7,5 7,5 58,0

32 0---000   0000 8-aksl. Vogntog

33 00---00   00---00 8-aksl. Vogntog

34 00---000   0---00 8-aksl. Vogntog 1,8 2,4 1,3 1,3 4,0 4,3 1,3 6,4 6,4 5,0 9,2 5,0 8,0 8,0 8,0 56,0 6,4 6,4 5,0 10,2 5,0 8,0 8,0 8,0 57,0 6,4 6,4 5,0 11,2 5,0 8,0 8,0 8,0 58,0

35 00---000  000 8-aksl. Vogntog 1,8 2,4 1,3 1,3 4,0 1,3 1,3 6,4 6,4 5,0 9,2 5,0 8,0 8,0 8,0 56,0 6,4 6,4 5,0 10,2 5,0 8,0 8,0 8,0 57,0 6,4 6,4 5,0 11,2 5,0 8,0 8,0 8,0 58,0

Drivaksel

Akseltryk, der er varieret

Bæreevne ok for både ændring 1 og ændring 2

Bæreevne ok for ændring 1

Bæreevne er ikke ok for hverken ændring 1 eller ændring 2

Se type 20 Se type 20 Se type 20 Se type 20

N/A N/A

Se type 21

Se type 22 Se type 22 Se type 22 Se type 22

Se type 21 Se type 21 Se type 21

Se type 23

Se type 24 Se type 24 Se type 24 Se type 24

Se type 30

Se type 31 Se type 31 Se type 31 Se type 31

7-aksl. Vogntog

Se type 30 Se type 30 Se type 30

Se type 23 Se type 23 Se type 23
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1 Indledning
Konsekvenserne ved at tillade større totalvægte på transporter hvis der anvendes 
grøn energi undersøges. Nærværende rapport undersøger konsekvenserne for 
broerne som følge af, at belastningen vil blive større på køretøjerne og dermed 
også på broerne.

Til undersøgelsen anvendes Vejdirektoratets program e-ansøgning, der vurderer 
transporters farlighed i forhold til et sæt af standardiserede køretøjer 
(standardkøretøjer). Programmet anvendes normalt i forbindelse med 
administration af særtransporter. Køretøjerne er beskrevet i DS/EN 1991-2 DK NA, 
anneks A. I samme anneks er Dimensionsbekendtgørelsens grænser angivet i 
forhold til samme standardkøretøjer. Se afsnit 3.3.

En række af lastbiler og vogntog undersøges med forskellige akselkonfigurationer. 
Hver type undersøges i 3 udgaver:

› Basis, som er gældende iht. dimensionsbekendtgørelsens grænser

› Samme som basis, men med forøget totalvægt på 1 ton (ændring 1)

› Samme som basis, men med forøget totalvægt på 2 ton (ændring 2)

Typerne, der er undersøgt, fremgår af Bilag A.



 
8 ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING, BROER

https://cowi.sharepoint.com/sites/A232606-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Broer.DOCX

2 Konklusion
Der er undersøgt en række forskellige lastbiler og vogntog. I Bilag A er 
akselkonfiguration, akseltryk og akselafstande vist. Desuden er hver type markeret 
med en farve, der viser, om transporten overskrider Dimensionsbekendtgørelsens 
bestemmelser.

Grøn indikerer, at både ændringsforslag 1 og 2 er ok.
Orange indikerer, at kun ændringsforslag 1 er ok
Rød indikerer, at ingen af de to ændringsforslag er ok.

Det ses, at det primært er 7 og 8 akslede vogntog, der overskrider 
Dimensionsbekendtgørelsen. Overskridelserne sker ved forskellige spændvidder. Se 
Tabel 1 og Tabel 2. 

Overskridelserne er forholdsvis små, men det skal præciseres, at i forbindelse med 
ændringen af færdselsloven i 2011 blev det for broer accepteret, at broer, der 
tidligere var klassificeret til klasse 50, måtte anses som havende tilstrækkelig 
bæreevne selvom den nye færdselslov viser klasse 53. Se note i afsnit A.3 (3) i 
DS/EN 1991-2 DK NA.

Tungere transporter vil medføre endnu større overskridelser. Dette kan umiddelbart 
ikke anbefales. Dette skal også ses i sammenhæng med, at ændringen i 2011 især 
for kommunerne var en stor udfordring. Efterfølgende er givet et forslag til hvordan 
problematikken delvis kan imødegås. 

2.1 Broer med store spændvidder
Efterfølgende er vist ved hvilke spændvidder hhv. 7 og 8 akslede vogntog 
overskrider Dimensionsbekendtgørelsen.

Tabel 1. Overskridelse af Dimensionsbekendtgørelsen for 7 akslede vogntog

Ændring 1 Ændring 2

Type nr. Spændvidde Spændvidde

20 - 90 m

21 - 90 m

22 70 m 45 m

23 45 m 27 m

24 35 m 22 m

29 A 70 m 35 m
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Tabel 2. Overskridelse af færdselsloven for 8 akslede vogntog.

Ændring 1 Ændring 2

Type nr. Spændvidde Spændvidde

30 70 m 45 m

31 - -

34 - 90 m

35 90 m 35 m

En gennemgang af Vejdirektoratets brodatabase Danbro har vist, at broer med 
spændvidder over 90 m med undtagelse af Lillebæltsbroen af 1935, som allerede er 
skiltet med vægtbegrænsning og Storstrømsbroen, som udskiftes, alle har 
tilstrækkelig bæreevne til både ændring 1 og 2. Hvis grænsen i stedet er 70 m, 
tilføjes Chr. D. X's bro i Sønderborg, ejet af Sønderborg Kommune. Det vides dog 
ikke om broen har tilstrækkelig bæreevne, da der ikke er oplyst nogen klasse for 
broen.

For kortere spændvidder vil antallet af broer der ikke har tilstrækkelig bæreevne 
øges betragtelig.  

En måde at imødegå problematikken på kunne være at øge afstanden mellem 
akselgrupper ved at introducere minimumsafstande. Herved kan den spændvidde 
hvor Dimensionsbekendtgørelsens grænser overskrides, øges. En kombination af 
større akselafstande og kun at tillade ændringsforslag 1 (1 ton ekstra) kunne også 
overvejes. Som eksempel er type 23, ændring 1 vist på Figur 1 med akselafstande, 
hvor Dimensionsbekendtgørelsen overskrides ved 70 m.

Figur 1. Type 23.

4000
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Figur 2. Type 23 med 4 m akselafstand mellem første og anden aksel.
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3 Basis
Basisdata, der er anvendt i undersøgelsen, er beskrevet efterfølgende.

3.1 Akselafstande
Der er i de fleste tilfælde anvendt typiske akselafstande, som er hentet fra 
færdselslovsundersøgelsen, der blev udført i forbindelse med ændringen pr. 1. juli 
2011.

Desuden er der anvendt minimumsværdier for akselafstande. Jo kortere transport 
jo jo flere aksler kan der være på broen og dermed større belastning.

3.2 Maksimale længder

Køretøj: 12 m
Påhængsvogn: 12 m
Sættevognstog: 16,5 m
Am. vogntog: 18,75 m

3.2.1 Afstande, totalvægt 32.000 kg
Jf. dimensionsbekendtgørelsens $22, stk. 2 pkt. 6:

For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler: 32.000 kg, hvis afstanden 
mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 6,40 m eller mere, eller hvis de to 
forreste aksler er styrende, og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste 
aksel er 5,00 m eller mere.

Dette tages i regning for 4 akslede lastbiler med kombination 1 + 3, da disse er 
farligere end kombination 2 + 2. 

3.3 Færdselslovens bestemmelser
Færdselslovens bestemmelser er givet ved regler for skiltning af svage broer jf. 
DS/EN 1991-2 DK NA anneks A figur A.3.2 øverste kurve. Se Figur 3.

De forskellige lastbiler og vogntogs farlighed vurderes i forhold til denne kurve. 

Kurverne på Figur 3 er beregnet vha. Vejdirektoratets program e-ansøgning, der 
anvendes til at vurdere særtransporters farlighed i forhold til et sæt af 
standardiserede køretøjer. Sammenligningen foretages på spændvidder fra 1 m til 
200m. Samme program anvendes i dette projekt til at vurdere de forskellige typer 
af transporter, som ønskes undersøgt. Dermed er resultaterne direkte 
sammenlignelige. Hvis kurven "Færdselslovens krav" ikke overskrides, er typen ikke 
farligere end hvad der d.d. er gældende. 
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Figur 3. Definition af færdselslovens bestemmelser.

3.4 Overskridelser
I forbindelse med ændringen af færdselsloven i 2011 blev det for broer accepteret, 
at broer, der tidligere var klassificeret til klasse 50, måtte anses som havende 
tilstrækkelig bæreevne selvom den nye færdselslov viser klasse 53. Se note i afsnit 
A.3 (3) i DS/EN 1991-2 DK NA.

Så tungere transporter vil medføre endnu større overskridelser. Dette kan 
umiddelbart ikke anbefales.
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4 Stålbroer
I forhold til stålbroer bør udmattelse også vurderes, idet flere større akseltryk vil 
have indflydelse på udmattelsesbæreevnen. 

Dette bør især vurderes på broer med stor trafikintensitet som f.eks. 
Lillebæltsbroen, Farøbroerne og Østbroen.

Dette er ikke inkluderet i nærværende opgave. 
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5 Modulvogntog
I dag er modulvogntog op til 60 t tilladt. Længden af disse transporter er normalt 
25 m. (Maks. 25,25m). Krav til akseltryk ift. Dimensionsbekendtgørelsen skal 
overholdes. Det vil sige, at den ekstra last i forhold til 56 t vogntog er fordelt på en 
større længde og er derfor ikke farligere for broerne end de almindelige vogntog, 
når undtages broer med lange spændvidder. 

Desuden er modulvogntogene kun tilladt på det overordnede vejnet. Se Figur 4.

Figur 4. Modulvogntogsvejnettet. Kilde: Vejdirektoratets hjemmeside.

Det overordnede vejnet og dertil hørende broer har generelt en større bæreevne 
end f.eks. det kommunale vejnet. Det er derfor antaget, at bæreevnen er 
tilstrækkelig for ekstra 1 – 2 ton belastning på modulvogntog. 
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6 Undersøgelse af køretøjstyper
For hvert tiltag er der undersøgt forskellige akselkonfigurationer. For hver 
konfiguration er der undersøgt en basisversion, der så vidt muligt opfylder 
dimensionsbekendtgørelsens bestemmelser. På basis heraf, er der undersøgt to 
ændringsforslag med hhv. 1 ekstra ton totalvægt og 2 ton ekstra totalvægt. I de 
efterfølgende afsnit er hver type beskrevet og vist resultatet af sammenligningen 
med Færdselslovens bestemmelser (Dimensionsbekendtgørelsens bestemmelser). 
De akseltryk, der er ændret i forhold til basisversionen, er markeret med grønt. Det 
er så vidt muligt forsøgt at øge belastningen på de forreste aksler. 

Akselkonfiguration, akselafstande og akseltryk, for de forskellige tiltag fremgår også 
af Bilag A. 

Akselafstande er dels baseret på afstande, der også blev brugt i beregninger udført 
i forbindelse med færdselslovsændringen i 2011 dels på minimumsafstande. 
Anvendelse af minimumsafstande skyldes, at jo kortere transporten er, des større 
belastning kan der placeres på broen og jo farligere er transporten. 

6.1 4 akslede lastbiler
4 forskellige konfigurationer er undersøgt. Desuden er der undersøgt en alternativ 
version af type 2A (1 + 3), ændring 1, hvor der er anvendt minimumsafstand 
mellem første og anden aksel, svarende til hvad der er angivet i 
Dimensionsbekendtgørelsen $22, stk. 2 punkt 6:

For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler: 32.000 kg, hvis afstanden 
mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 6,40 m eller mere, eller hvis de to 
forreste aksler er styrende, og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste 
aksel er 5,00 m eller mere.

5 m mellem aksel 1 og 2 ændres til 6,4m – 2 x 1,3m = 3,8m

For så vidt angår type 2A er ændring 2 reelt ikke tilladt iht. 
Dimensionsbekendtgørelsen idet akseltrykket på forreste aksel er 11 t, maks. tilladt 
er 10 t. Akseltrykket på de tre bagaksler kan heller ikke øges uden, at bogietrykket 
på 24 t overskrides. Der arbejdes ikke videre med ændring 2.
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Type 1, 4 akslet lastbil

P1 P2 P3 P4 Totalvægt

Basis 6,5 6,5 11,5 7,5 32 t

Ændr. 1 7,0 7,0 11,5 7,5 33 t

Ændr. 2 7,5 7,5 11,5 7,5 34 t
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Type 1A, 4 akslet lastbil

P1 P2 P3 P4 Totalvægt

Basis 8,0 6,25 11,5 6,25 32 t

Ændr. 1 9,0 6,3 11,5 6,3 33 t

Ændr. 2 10 6,25 11,5 6,25 34 t
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Type 2, 4 akslet lastbil

P1 P2 P3 P4 Totalvægt

Basis 8,0 6,25 11,5 6,25 32 t

Ændr. 1 7,5 7,5 11,5 7,5 34 t

Ændr. 2 8,0 8,0 11,5 7,5 35 t
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Type 2A, 4 akslet lastbil

P1 P2 P3 P4 Totalvægt

Basis 8,0 6,25 11,5 6,25 32 t

Ændr. 1 10,0 6,25 11,5 6,25 34 t

Ændr. 2 11 6,25 11,5 6,25 35 t

Reelt er ændringsforslag 2 ikke tilladt idet akseltrykket på forreste aksel er 11 t. 
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Type 2A min, 4 akslet lastbil, min. afstand

Af de viste resultater ses, at det er kombinationen 1 + 3, der er farligst. Denne 
kombination undersøges også i den korteste udgave. Jf. 
Dimensionsbekendtgørelsen.

1 + 3 kombination: 5 m mellem aksel 1 og 2 ændres til 6,4m – 2 x 1,3m = 3,8m

 

Det ses, at konfigurationen netop er ok. 
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6.1.2 Sammenfatning
Ændringerne for 4 akslede lastbiler har især betydning for de kortere spændvidder. 
Det ses, at kombinationen 1 + 3 umiddelbart er farligst. Dette svarer til hvad der 
også er fundet i tidligere undersøgelser.

For aksel kombination 2 + 2 kan der tillades op til 35 t totalvægt.

For aksel kombination 1 + 3 kan der tillades op til 34 t totalvægt. 
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6.2 5 akslede lastbiler
Der undersøges kun en konfiguration med minimumsafstande som tidligere bestemt 
af Rambøll. Rambølls beregninger er baseret på en totalvægt på 40 t. I 
nærværende rapport undersøges, om det vil være muligt at øge totalvægten med 
hhv. 1 og 2 ton.
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Type 3, 5 akslet lastbil 

P1 P2 P3 P4 P5 Totalvægt

Basis 8,0 8,0 6,25 11,5 6,25 40 t

Ændr. 1 8,5 8,5 6,25 11,5 6,25 41 t

Ændr. 2 9,0 9,0 6,25 11,5 6,25 42 t
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6.2.1 Konklusion
Det ses, at der lige netop er tilstrækkelig bæreevne for både 41 ton og 42 ton 
totalvægt. 

Det kunne overvejes, om min. afstanden på 2400 mm skal øges. Dette i 
sammenhæng med en vurdering af, om der reelt er tilstrækkelig volumen til at laste 
køretøjet, så der kan opnås en totalvægt på 40 – 42 t på køretøjet.
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6.3 Påhængsvogne
Påhængsvogne kan ikke passere broerne alene. Der skal en lastbil/trækker foran. 
Tre forskellige kombinationer er undersøgt. Flere og farligere kombinationer 
fremgår af senere afsnit.

Bemærk, at der er anvendt typiske akselafstande, ikke min. afstande. Dette 
medfører, at det ser ud som om, der er megen ekstra kapacitet at gå efter, hvilket 
ikke nødvendigvis er tilfældet. 

Kortere afstande vil medføre, at resultatet nærmer sig kurven for 
Dimensionsbekendtgørelsen.
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Type 5, påhængsvogn

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totalvægt

Basis 7,0 11,5 7,5 10,0 7,0 7,0 50 t

Ændr. 1 7,0 11,5 7,5 10,0 9,0 9,00 54 t

Ændr. 2
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Type 6, påhængsvogne

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totalvægt

Basis 6,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 48 t

Ændr. 1 8,5 11,5 9,0 9,0 9,0 9,0 56 t
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Type 7, påhængsvogne

Bør overvejes, om en 2 akslet lastbil/trækker kan trække en 5 akslet påhængsvogn.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Totalvægt

Basis

Ændr. 
1

9,5 11,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 56 t
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6.3.1 Konklusion
Det ses, at de undersøgte kombinationer alle er ok.

Se også efterfølgende afsnit vedr. vogntog. 
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6.4 5 akslede vogntog
Der undersøges 4 forskellige vogntog. 

Der er anvendt typiske afstande for type 8, 9 og 13A, mens der for type 10 er 
anvendt min. afstande. 
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Type 8, 5 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 Totalvægt

Basis 5,0 11,5 7,5 10,0 10,0 44 t

Ændr. 1 7,0 11,5 7,5 9,5 9,5 45 t

Ændr. 2 7,0 11,5 7,5 10,0 10,0 46 t
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Type 9, 5 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 Totalvægt

Basis 7,0 11,5 7,5 9,0 9,0 44 t

Ændr. 1 8,0 11,5 7,5 9,0 9,0 45 t

Ændr. 2 9,0 11,5 7,5 9,0 9,0 46 t

0
10
20
30
40
50
60

0 10 20 30

Basis Ændring 1

Ændring 2 Dimens. Bekendt.

Type 9, 5 akslet vogntog

K
la

ss
e

Spændvidde



 
ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING 33

https://cowi.sharepoint.com/sites/A232606-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Broer.DOCX

Type 10, 5 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 Totalvægt

Basis 7,0 11,5 7,5 9,0 9,0 44 t

Ændr. 1 8,0 11,5 7,5 9,0 9,0 45 t

Ændr. 2 9,0 11,5 7,5 9,0 9,0 46 t

0
10
20
30
40
50
60

0 10 20 30

Basis Ændring 1

Ændring 2 Dimens. Bekendt.

Type 10, 5 aklset vogntog

K
la

ss
e

Spændvidde



 
34 ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING, BROER

https://cowi.sharepoint.com/sites/A232606-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Broer.DOCX

Type 13A, 5 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 Totalvægt

Basis 6,5 11,5 8,0 8,0 8,0 42 t

Ændr. 1 7,5 11,5 8,0 8,0 8,0 43 t

Ændr. 2 8,5 11,5 8,0 8,0 8,0 44 t
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Type 13A, 5 akslet vogntog

Basis Ændring 1 Ændring 2 Dimens. Bekendt.
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6.4.1 Sammenfatning
Det ses, at type 10, hvor der er anvendt minimums afstande er farligst. Alle 
undersøgte kombinationer er ok. 
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6.5 6 akslede vogntog
4 forskellige konfigurationer er undersøgt med totalvægt fra 50 til 52 t. 

Type 19A er også undersøgt i en variation, hvor der er anvendt en minimums 
akselafstand på 2,8 m mellem første og anden aksel.



 
ANALYSE AF OPTIMERING OG TILPASNING AF NATIONAL VÆGT- OG DIMENSIONSREGULERING 37

https://cowi.sharepoint.com/sites/A232606-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Broer.DOCX

Type 14, 6 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totalvægt

Basis 7,0 11,5 7,5 6,0 9,0 9,0 50 t

Ændr. 1 8,0 11,5 7,5 6,0 9,0 9,0 51 t

Ændr. 2 9,0 11,5 7,5 6,0 9,0 9,0 52 t
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Type 15, 6 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totalvægt

Basis 7,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 50 t

Ændr. 1 8,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 51 t

Ændr. 2 9,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 52 t
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Type 16, 6 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totalvægt

Basis 7,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 50 t

Ændr. 1 8,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 51 t

Ændr. 2 9,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 52 t
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Type 19A, 6 akslet vogntog

19A er beregnet med afstand 4 m mellem for og bagvogn, burde have været 3 m. 
Er kun rettet for ændring 2. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totalvægt

Basis 6,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 48 t

Ændr. 1 7,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 49 t

Ændr. 2 
4 m

8,5 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5
50 t

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30

Basis Ændring 1 Ændring 2 Dimens. Bekendt.

Type 19A, 6 akslet vogntog - NY
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6.5.1 Sammenfatning
Det ses, at farligste kombination er type 16. 

Alle konfigurationer er ok.
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6.6 Syvakslede vogntog
Udfordringen for de store vogntog er på de større spændvidder, hvor det er 
totalvægten der er betydende. De enkelte bogier og kombinationer er allerede 
dækket af de tidligere typer.

Der er undersøgt 7 forskellige typer.

Type 23 og 24, hvor der er anvendt minimumsafstande mellem akslerne vurderes 
at være farligst. 

Bemærk, at i forhold til de tidligere viste kurver, hvor resultaterne er vist på 
spændvidder op til 30m, vises efterfølgende resultater for spændvidder op til 100 
m. 

Der er undersøgt for totalvægt fra 56 – 58 t.
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Type 20, 7 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Totalvægt

Basis 7,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 56 t

Ændr. 1 8,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 57 t

Ændr. 2 9,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 58 t

Sammenligning af max. klasse for spændvidden 100 m.

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 52 -
Ændring 1 53 -
Ændring 2 54 90 m
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Type 21, 7 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Totalvægt

Basis 8,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 56 t

Ændr. 1 9,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 57 t

Ændr. 2 10,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 52 -
Ændring 1 53 -
Ændring 2 54 90 m
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Type 21, 7 akslet køretøj
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Type 22, 7 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Totalvægt

Basis 8,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 56 t

Ændr. 1 9,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 57 t

Ændr. 2 10,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 53
Ændring 1 54 70 m 
Ændring 2 55 45 m
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Type 23, 7 akslet lastbil

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Totalvægt

Basis 7,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 56 t

Ændr. 1 8,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 57 t

Ændr. 2 9,0 11,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 53
Ændring 1 54 45 m
Ændring 2 55 27 m
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Type 24, 7 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Totalvægt

Basis 8,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 56 t

Ændr. 1 9,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 57 t

Ændr. 2 10,0 6,25 11,5 6,25 8,0 8,0 8,0 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 53
Ændring 1 54 35 m
Ændring 2 55 22 m
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Type 29A, 7 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Totalvægt

Basis 6,5 6,5 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 56 t

Ændr. 1 7,0 7,0 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 57 t

Ændr. 2 7,5 7,5 11,5 7,5 8,0 8,0 8,0 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 53
Ændring 1 54 70 m
Ændring 2 55 35 m
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Type 29A, 7 aklset vogntog

Basis Ændring 1 Ændring 2 Dimens. Bekendt.
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6.6.1 Konklusion
Det ses, at alle typer med 57 eller 58 t totalvægt overskrider 
Dimensionsbekendtgørelsen. Dette sker ved forskellige spændvidder afhængig af 
hvor kompakt vogntoget er. Jo mere kompakt ved jo mindre spændvidder sker 
overskridelsen. Problemstillingen er beskrevet nærmere i afsnit 7.
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6.7 8 akslede vogntog
8 akslede vogntog er i dag meget sjældne for almindelig trafik. Basisudgaven er 
konstrueret således, at Dimensionsbekendtgørelsen er opfyldt med hensyn til 
akseltryk, bogietryk og totalvægt. 4 forskellige konfigurationer undersøges. 

Afstanden mellem de to køretøjer er angivet til 4 m som er gældende for 56 t 
transporter. 
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Type 30, 8 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totalvægt

Basis 6,5 5,1 9,3 5,1 7,5 7,5 7,5 7,5 56 t

Ændr. 1 6,5 5,0 10,3 5,0 7,5 7,5 7,7 7,5 57 t

Ændr. 2 6,5 5,0 11,3 5,0 7,5 7,5 7,7 7,5 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 53
Ændring 1 54 70 m
Ændring 2 55 45 m
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Type 30, 8 akslet vogntog

Basis Ændring 1 Ændring 2 Dimens. Bekendt.
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Type 31, 8 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totalvægt

Basis 5,8 5,8 9,3 5,1 7,5 7,5 7,5 7,5 56 t

Ændr. 1 5,8 5,8 10,3 5,1 7,5 7,5 7,5 7,5 57 t

Ændr. 2 5,8 5,8 11,3 5,1 7,5 7,5 7,5 7,5 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 51 - 
Ændring 1 52 - 
Ændring 2 53 - 
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Type 34, 8 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totalvægt

Basis 6,4 6,4 5,0 9,2 5,0 8,0 8,0 8,0 56 t

Ændr. 1 6,4 6,4 5,0 10,2 5,0 8,0 8,0 8,0 57 t

Ændr. 2 6,4 6,4 5,0 11,2 5,0 8,0 8,0 8,0 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 51 - 
Ændring 1 53 - 
Ændring 2 54 90 m
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Type 35, 8 akslet vogntog

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totalvægt

Basis 6,4 6,4 5,0 9,2 5,0 8,0 8,0 8,0 56 t

Ændr. 1 6,4 6,4 5,0 10,2 5,0 8,0 8,0 8,0 57 t

Ændr. 2 6,4 6,4 5,0 11,2 5,0 8,0 8,0 8,0 58 t

Klasse, 100 m Spv. overskr. 
Dim. bekg.

Nuværende færdselslov 53 - 
Basis 51 - 
Ændring 1 54 90 m
Ændring 2 54 35 m
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6.7.1 Konklusion
I lighed med de syv akslede vogntog ses det, at alle typer med 57 eller 58 t 
totalvægt med en enkelt undtagelse overskrider Dimensionsbekendtgørelsen. Dette 
sker ved forskellige spændvidder afhængig af hvor kompakt vogntoget er. Jo mere 
kompakt, ved jo mindre spændvidder sker overskridelsen.

Problematikken behandles nærmere i afsnit 7.
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7 Broer med lange spændvidder
Det ses, at der for vogntog med 7 og 8 aksler er en mindre overskridelse i forhold 
til gældende Dimensionsbekendtgørelse. Ved hvilken spændvidde der overskrides, 
afhænger af hvor tung og kompakt vogntoget er. Jo tungere og mere kompakte 
transporterne er, ved jo kortere spændvidder sker overskridelsen. Spændvidder, 
hvor overskridelsen sker, er vist i Tabel 3 og Tabel 4 for hhv. 7 og 8 akslede 
vogntog.

Tabel 3. Overskridelse af færdselsloven for 7 akslede vogntog

Ændring 1 Ændring 2

Type nr. Klasse (100 m) Spændvidde Klasse (100 m) Spændvidde

20 - - 54 90 m

21 - - 54 90 m

22 54 70 m 55 45 m

23 54 45 m 55 27 m

24 54 35 m 55 22 m

29 A 54 70 m 55 35 m

Tabel 4. Overskridelse af færdselsloven for 8 akslede vogntog.

Ændring 1 Ændring 2

Type nr. Klasse (100 m) Spændvidde Klasse (100 m) Spændvidde

30 54 70 m 55 45 m

31 - - - -

34 - - 54 90 m

35 54 90 m 54 35 m

7.1 Oversigt over broer i forhold til spændvidde
Efterfølgende foretages en overordnet vurdering af de danske broers 
spændvidde/bæreevne i forhold til ovenstående.

I Vejdirektoratets brodatabase findes der oplysninger om alle Vejdirektorats og 
Banedanmarks vejbroer og ca. 70 % af alle kommunebroer. På baggrund af 
oplysninger om broernes maksimale spændvidder er der foretaget en 
overslagsmæssig opgørelse af bromassen i forhold til broernes spændvidder. 

I alt er der ca. 11.000 broer i listen. 
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Tabel 5. Antal broer fordelt på spændvidder. 

Spændvidde afgrænsning Antal

Større end eller lig med 90 m 15

Mellem 70 m og 90 m 6

Mellem 45 m og 70 m 29

Mellem 35 m og 45 m 100

Mellem 27 m og 35 m 258

Mellem 22 m og 27 m 318

Det ses, at når spændvidden bliver under 70 m bliver antallet af broer, hvor der kan 
være udfordringer med bæreevnen betydelig. En mere detaljeret vurdering af 
konsekvenserne vil være omfangsrig og ikke omfattet af denne opgave.

En måde at imødegå problematikken med, at nogle af transporterne overskrider 
færdselslovens grænser kunne være at øge afstanden mellem akselgrupper ved at 
introducere minimumsafstande. Herved kan den spændvidde hvor færdselslovens 
grænser krydses, flyttes. Hvis f.eks. grænsen kunne rykkes til 70 m eller større, vil 
antallet af broer, hvor der er et bæreevneproblem være begrænset. 

En kombination af større afstande og kun at tillade ændringsforslag 1 kunne også 
overvejes. 

7.1.1 Større end eller lig med 90 m
Der er 15 broer, som har spændvidder større end eller lig med 90 m. Alle broerne 
er ejet af Vejdirektoratet. Med undtagelse af to broer Lillebæltsbroen af 1935 og 
Storstrømsbroen, har broerne tilstrækkelig bæreevne for alle de foreslåede 
ændringer, også selvom færdselslovens bestemmelser overskrides. For så vidt 
angår Storstrømsbroen er denne i dag allerede skiltet med vægtbegrænsning og en 
ny bro er under opførelse.  For så vidt angår Lillebæltsbroen af 1935 er broen 
allerede skiltet med 48 t totalvægt, 16 t bogietryk.

7.1.2 Større end eller lig med 70 m og mindre end 90 m
Der er ca. 6. broer 

4 af broerne, som ejes af Vejdirektoratet, har tilstrækkelig bæreevne.

1 af broerne er Kong Chr. D. X s Bro i Sønderborg, ejet af Sønderborg Kommune. 
Broens klasse (bæreevne) er ikke oplyst. 
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Den sidste af broerne er angivet som en parkeringskælder. Det skønnes, at der er 
tale om en fejlregistrering, da parkeringskældre normalt ikke har spændvidder på 
over 70 m.

7.1.3 Større end eller lig med 45 m og mindre end 70 m
Der er registreret ca. 29 broer. For 3 af broerne er der ikke oplyst broklasse 
(bæreevne) og for 1 af de broer, hvor der er oplyst klasse, er bæreevnen ikke 
tilstrækkelig (Guldborgsundbroen).

Desuden skal det bemærkes, at der kan være broer, som ikke er registreret i 
Danbro og dermed ikke fremgår af datalisten. Der vil typisk være tale om 
kommunebroer. 

7.1.4 Spændvidder mindre end 45 m
Når spændvidden bliver under 45 m bliver antallet af broer, hvor der kan være 
udfordringer med bæreevnen betydelig. En nærmere vurdering af konsekvenserne 
vil være omfangsrig og ikke omfattet af denne opgave.
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Bilag A Undersøgte transporter
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