
Til leverandører af trafiktælleudstyr i Danmark 
 
Det er i dag stadig sådan, at de fleste tællinger med slangeapparater bliver køretøjsklassificeret efter 
EUR13-klassifikationsskemaet – et skema,som har rigtigt mange år på bagen, og som bl.a. ikke indeholde 
en klasse til cykler. Moderne slangeapparater kan typisk tælle cykler, så hvis der er talt i blandet miljø, er det 
nødvendigt at udtrække 2 filer fra slangeapparatet, en i EUR13 format, og en i et specialiseret cykel-format. 
Disse filer kan så viderebehandles i et program til efterbehandling af trafiktællinger. 
 
Den dobbelte arbejde med fil-håndteringen, og andre uhensigtsmæssigheder ved EUR13-klassifikationen, 
gør at der længe blandt kommunerne har været efterlyst et andet klassifikationsskema til slangetællere, som 
bedre opfyldte deres behov. 
 
Vejdirektoratet (VD) anvender kun i mindre grad slangetællere, men VD har en sektorrolle også indenfor 
trafiktælling, og er udbyder af programmet Mastra, som 80+ kommuner abonnerer på. I den sammenhæng 
har der på Mastra’s årlige brugermøder, hvor mange af kommunerne er repræsenteret, været drøftet et 
muligt nyt klassifikationsskema. Disse drøftelser er mundet ud i følgende forslag: 
 

 
 
 
Vi har grund til at formode, at skulle det blive muligt at udtrække køretøjer fra en slangetælling med 
ovenstående klassifikation, vil det blive værdsat og anvendt i stor stil af kommunerne. 
 
Mastra vil også understøtte indlæsning af tællefiler klassificeret efter ovenstående, dog kun som 
enkeltkøretøjer – tiden er efterhånden løbet fra interval-filerne. 
 
 
Mastra Supportgruppe 
 
Kontakt:  
Niels Moltved nem@vd.dk 
Jakob Elbek je1@vd.dk    

 

NorSIKT Attempt of explanation VD9T Beskrivelse 

PC&LGV Personal cars and vans PBIL+VBIL Personbiler og varebiler 

HGV Solo truck SOLO>3½T Solo lastbiler med totalvægt over 3½ tons 

RT Retrival truck with hanger LBIL SÆT Sættevogne 

LB+HB Busses BUS Busser 

HGV+WOC Truck with trailer LBIL ANH Lastbiler med anhængere 

RMS "European modular system" MODUL Modulvogntog 

OMV Other ØVRIGE Øvrige køretøjer, som ikke indgår i de øvrige 8 kategorier 

MC Motorcycles MCYKEL Motorcykler og scootere 

CYCLE+MP Bikes and Mopeds C/K Cykler og knallerter 
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