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Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. 

Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for  
bæltekøretøjer 
 

 

I perioden 5. juni 2016 til 31. december 2016 gennemførtes et nyt forsøg med kørsel med forhøjede vægte 

for bæltekøretøjer (mejetærskere, roeoptagere mv.). Med forsøget fik en række tunge køretøjer helt eller 

delvist på bælter tilladelse til at køre på dele af statsvejnettet og mulighed for at ansøge om tilladelse til kør-

sel på kommunevejene. De pågældende køretøjer er både tungere og har et højere såkaldt bæltetryk, end 

de gældende regler tillader. Og de overskrider visse afstandskrav til bæltetrykket i forhold til de senere års 

dispensationspraksis for kørsel på statsvejnettet.   

 

Kørsel med tunge køretøjer såsom lastbiler, landbrugskøretøjer m.fl., slider generelt meget på veje og broer. 

Typisk øges sliddet, des større og tungere køretøjerne er. Større landbrugsmaskiner vil derudover, på grund 

af deres bredde, øge sliddet på vejkanter og rabatter. Tunge landbrugskøretøjers kørsel på vejene er dog 

generelt et område, der ikke eksisterer særligt megen konkret viden om. Hverken hos vejmyndighederne i 

Vejdirektoratet og kommunerne, hos asfaltindustrien eller hos producenterne/importørerne af køretøjerne. 

 

For at opnå bedre viden om kørselsomfang og kørselsmønstre med bæltekøretøjer indeholdt forsøgsordnin-

gen i 2016 også et krav om GPS-overvågning af de pågældende køretøjer. GPS’en blev stillet gratis til rå-

dighed af Vejdirektoratet.  

 

Baggrund 

Forsøgsordningen i 2016 var en gentagelse af et forsøg, der blev gennemført i en to måneders periode i 

efteråret 2015. Evalueringen heraf viste dog, at ingen landmænd eller maskinstationer på daværende tids-

punkt gjorde brug af forsøgsordningens muligheder. Derfor blev det besluttet at gentage forsøget over en 

længere periode i 2016, således at landbrugserhvervet kunne få bedre mulighed for at forberede sig.    

 

Ved forsøgsordningen i 2015 udtrykte Vejdirektoratet bekymring over et eventuelt mer-vejslid ved at tillade 

tungere bæltekøretøjer på vejene. Så ved gentagelsen af forsøgsordningen i 2016 indsatte Vejdirektoratet 

kravet om GPS-overvågning, således at de deltagende køretøjer og de vejstrækninger, der blev kørt på, 

kunne inspiceres visuelt for eventuelle skader eksempelvis i forbindelse med kørsel på varme sommerdage.    

 

Forsøgsordningen blev gennemført af Færdselsstyrelsen (under Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen) via be-

kendtgørelse af 2. juni 2016. Informationer om forsøgsordningen og ansøgningsprocedure blev distribueret 

via Færdselsstyrelsens hjemmeside og gennem nyheder i landbrugets fagblade. Færdselsgruppen (et sam-

arbejde mellem Danske Maskinstationer & Entreprenører, Dansk Agroindustri, Danske Sukkerroedyrkere, 

Dansk Maskinhandlerforening, SEGES og Landbrug & Fødevarer) bidrog ligeledes via deres egen hjemme-

side (www.landtrafik.dk).    

 

Gældende regler, dispensationspraksis og forsøgsordningen 

Landbrugserhvervet har over en årrække ønsket en generel lempelse af de regler om bredde, vægte og 

akseltryk, der findes i dimensionsbekendtgørelsen. Reglerne i bekendtgørelsen er fastsat under hensynta-

gen til belastning af vejnettet og vejnettets broer, trafiksikkerheden samt hensynet til fremkommeligheden for 

http://www.landtrafik.dk/
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den øvrige trafik. Reglerne i dimensionsbekendtgørelsen er løbende blevet revideret. Dette gælder dog ikke 

vægtgrænserne på bæltekøretøjer, som har været uændret i over 50 år.  

 

Dimensionsreglerne medfører, at såfremt et køretøj overskrider grænserne angivet i dimensionsreglerne, må 

køretøjet ikke færdes, der hvor færdselsloven er gældende (herunder offentlige veje, broer mv.). I stedet skal 

køretøjet have en særtransporttilladelse eller fragtes på blokvogn eller lignende køretøjer fra går-

den/maskinstationer til marken og retur, hvilket betyder ekstra omkostninger for de landbrug, som ønsker at 

benytte sådanne landsbrugsmaskiner. Kørsel med blokvogn mv. er umiddelbart mere skånsom for veje og 

broer, idet sporvidden mindskes og akseltrykkene på de enkelte aksler nedsættes, når vægten fordeles over 

flere aksler og en større længde.  

 

De gældende grænser for køretøjers akseltryk og bæltetryk, herunder for køretøjer helt eller delvist på bæl-

ter, findes i dimensionsbekendtgørelsens kapitel 5 og 6. I nedenstående skema er de gældende vægtregler 

for bæltekøretøjer oplistet sammen med de nuværende muligheder for dispensation (dispensationspraksis) 

og reglerne som var gældende i forsøgsperioden: 

 

 Gældende regler Dispensationspraksis Forsøgsordning  

Totalvægt Max 16.000 kg Max 32.000 kg Max 32.000 kg 

Bæltetryk Max 4.000 kg/m af af-
standen ml. forreste og 
bagerste løberulle/aksel. 

Max 8000/7000/6000 kg/m 
b) 

 - dog max 6.400 kg/m af 
afstanden ml. forreste og 
bageste løberulle/aksel.

 
 

Max 6.400 kg/m af 
afstanden ml. forreste 
og bageste løberul-
le/aksel. 

Løberulletryk Max 1.500 kg 
a)

 Intet krav Intet krav 
a) Er bæltets bredde mindre end 0,35 m nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem bæltets faktiske bredde og bredde på 0,35 m.  

b) Bestemmelsen om maksimalt bæltetryk på 8000/7000/6000 kg pr. m skal forstås således, at bæltetrykket (sum af højre og venstre) ikke må overstige: 

- 8000 kg pr. m, hvis afstanden mellem forreste og bagerst løberulle er op til 1,0 m og 

- 7000 kg pr. m for den del af afstanden mellem forreste og bagerste løberulle, som overstiger 1,0 m men ikke 2,0 m. 

- 6000 kg pr. m for den del af afstanden mellem forreste og bagerste løberulle, som overstiger 2,0 m.  

 

Som det ses er eneste forskel på dispensationspraksis og forsøgsordningen, fravigelsen af dele af afstands-

kravet for bæltetrykket (se nedenfor).  

 

Nuværende dispensationspraksis 

Siden 2010 har Færdselsstyrelsen, efter aftale med Vejdirektoratet, ad flere omgange givet dispensation til 

kørsel med nogle få typer tungere bæltekøretøjer på statsvejnettet. For kørsel på kommunevejene er di-

spensationen betinget af, at de enkelte kommuner også giver tilladelse. De lempede vægtgrænser i dispen-

sationspraksis er fastsat på baggrund af en række tekniske beregninger fra Vejdirektoratet og er et udtryk for 

den maksimalt tilladelige belastning på statsvejene i forhold til holdbarheden af belægninger og bygværker.  

 

Forsøgsordningen 

Færdselsstyrelsen vurderer pt., at over 90 pct. af de bæltekøretøjer, der søges om dispensation til kørsel 

med, er i stand til at leve op til de lempede vægtgrænser jf. dispensationspraksis. For de resterende 10 pct. 

af bæltekøretøjerne, er det hovedsageligt reglen om maksimalt bæltetryk med tilhørende afstandskrav på 

8000/7000/6000 kg/m., der gør, at de ikke kan leve op til disse vægtgrænser. Eksempler på dette kunne 

være enkelte mejetærskere og ærtehøstere (fx billedet nedenfor) som er monteret med både en bælte- og 

en hjul sektion. 

 

Forsøgsordningen gav en del af denne restgruppe køretøjer muligheder for kørsel på store dele af statsvej-

nettet (undtaget motorveje, motortrafikveje og broer med utilstrækkelig bæreevne) fra 5. juni til 31. december 
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2016. Færdselsstyrelsen kunne i perioden også dispensere for kørsel på det kommunale vejnet på konkrete 

strækninger, hvis den pågældende kommune også kunne acceptere kørslen. 

 

 

 
Ploeger ærtehøster 

 

Resultater 

I modsætning til forsøgsordningen i 2015 blev forsøgsordningen i 2016 anvendt af erhvervet. En række 

landmænd og maskinstationer henvendte sig ved forsøgets opstart med ønske om at deltage. De fleste kun-

ne dog leve op til de senere års dispensationspraksis for kørsel på statsvejnettet. Derfor er det kun fire ærte-

høstere og én mejetærsker, der har fået monteret en GPS-enhed.  

 

Det har efterfølgende vist sig, at mejetærskeren også lever op til de senere års dispensationspraksis, hvorfor 

det reelle antal deltagere i bæltekøretøjsforsøget således har været fire, som alle kom fra samme maskinsta-

tion.  

 

Med et så lavt antal køretøjer er det ikke muligt at udlede nogle generelle konklusioner omkring kørselsom-

fang og kørselsbehov for tunge bæltekøretøjer. Nedenstående observationer gælder derfor kun de fire ærte-

høstere, som har deltaget i forsøgsordningen.  

 

Det skal bemærkes, at ingen kommuner nåede at give tilladelse til kørsel på det kommunale vejnet (den 

pågældende maskinstations ansøgning til kørsel på kommuneveje blev aldrig udfyldt fyldestgørende med 

angivelse af konkrete vejstrækninger, således at Færdselsstyrelsen kunne høre de relevante kommuner). 

Ikke desto mindre viser GPS-data, at de pågældende køretøjer også har kørt på kommunevejene i seks 

kommuner.     
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Kørselsomfang 

Kørselsomfanget for de fire køretøjer, som har deltaget i forsøgsordningen, viser, at: 

  

 Kørsel i praksis kun har fundet sted i en intensiv periode på 14-16 dage i august/september (høstsæso-

nen for ærter), og at kørslen er foregået (mere eller mindre) døgnet rundt. 

 De fire ærtehøstere har kørt i kortege fra mark til mark med ca. 20-30 km/t.  

 Nogle marker har der kun været knap 2 km imellem, i andre tilfælde op til 19 km.  

 Hvert køretøj har maksimalt været 2-4 gange på samme vejstrækning. 

 Hvert køretøj har kørt mindre end 500 km på vej. Kørslen har fundet sted på både statsveje og kommu-

neveje. 

 

Observationer af vejstrækninger  

På baggrund af de indkomne GPS data udvalgte Vejdirektoratet en række egnede smalle veje til visuel in-

spektion. Den visuelle inspektion blev foretaget umiddelbart efter, at en eller flere af de pågældende land-

brugskøretøjer havde passeret vejen. Resultaterne fra denne visuelle inspektion viste blandt andet, at: 

 

 Der var tydelige markeringer på asfaltoverfladen efter bælte- eller dækmønster.  

 Der flere steder var skader i asfaltoverfladen med aftryk efter bælte- eller dækmønster. 

 Store nyligt knækkede kanter. 

 

   

Det skal dog understreges, at det ikke var muligt at vurdere om de observerede skader var forårsaget af 

bælter eller dæk, og at skaderne ikke med sikkerhed kan henføres til køretøjerne fra forsøgsordningen.  

 

Behov for flere forsøgsordninger? 

Færdselsgruppen har tidligere vurderet, at antallet af landbrugsmaskiner helt eller delvist på bælter i Dan-

mark omfatter ca. 240 køretøjer. Det præcise tal kendes ikke, da disse køretøjer ikke registreres. Det vides 

således heller ikke, hvor mange af disse køretøjer der kan leve op til de gældende regler eller de senere års 

dispensationspraksis, og hvor mange som reelt har behov for højere vægtgrænser jf. forsøgsordningen for 

lovligt at kunne færdes på vejnettet (uden brug af blokvogn/sættevogn).   
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Anvendelsen af de to forsøgsordninger i 2015 og 2016 kunne dog tyde på, at behovet ikke er særligt omfat-

tende. Det kan dog også skyldes, som fremhævet i evalueringen af forsøget i 2015, at ansøgningsprocessen 

fortsat opleves som for besværlig (erhvervet skal bl.a. oplyse, hvilke konkrete vejstrækninger på kommune-

vejene de forventer at skulle benytte), eller at der i mellemtiden er fundet tekniske løsninger (opbygning af 

landbrugsmaskiner), som lever op til de gældende regler eller dispensationspraksis. 

 

Det er Vejdirektoratets umiddelbare vurdering, at før der er tilvejebragt mere viden om effekterne af kørsel 

med bæltekøretøjer og de pågældende køretøjers forventede kørselsomfang, er der ingen tungtvejende 

grunde til, at gennemføre endnu en længerevarende forsøgsordning. Denne viden kan opnås via teoretiske 

beregninger og praktiske test af vejbelægninger sammenholdt med opbygninger af forskellige landbrugskø-

retøjer og deres forventede kørselsmønster, jf. nedenstående.   

 

Ved en længerevarende forsøgsordning kan der på den ene side være risiko for ikke ubetydelige merudgifter 

til vejvedligeholdelsen. Det skyldes blandt andet, at et længerevarende forsøg igen må forventes også at 

medføre kørsel på vejnettet i mere ”sårbare” perioder på året. Eksempelvis på varme sommerdage, hvor 

vejbelægningen og vejkanterne bliver ”bløde” og svagere eller i tøbrudsperioder, hvor vejene er svækkede 

som følge af et større vandindhold i vejens bærelag og sidestøtten (vejsider/grøfter). På den anden side har 

de allerede gennemførte forsøgsordninger kun været meget sparsomt benyttet, hvorfor en fornyet forsøgspe-

riode ikke kan forventes at give afgørende ny viden.   

 

Uanset formen på en eventuel fornyet forsøgsordning er det dog med den nuværende viden pt. ikke muligt at 

oplyse, hvor store de forøgede udgifter til vejvedligeholdelsen vil være. Som et første skridt til opnå mere 

viden om området gennemførte Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen i 2015 en foranalyse (i samarbejde 

med COWI, landbrugserhvervet, KL og Asfaltindustrien), med henblik på at skabe et fælles fagligt grundlag 

om metoder og forudsætninger for beregninger af vejslid og brobelastning fra tunge landbrugskøretøjer (her-

under bæltekøretøjer). Sådanne beregninger er komplicerede og kræver viden om komplekse samspil mel-

lem forskellige landbrugskøretøjer og deres opbygning, det forventede kørselsmønster og omfang samt vi-

den om vejnettet og vejnettets tilstand.  

 

Der er tidligere lavet analyser af vejsliddet fra lastbiler. Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer kan ikke umid-

delbart sammenlignes med vejsliddet fra almindelige tunge køretøjer såsom lastbiler. Hertil er opbygningerne 

og reglerne for opbygning af landbrugskøretøjer for forskellig fra lastbilers. Beregninger af landbrugskøretø-

jers vejslid er også påvirket af flere parametre end lastbilers, hvorom der ofte ikke eksisterer så meget viden.  

 

I foranalysen er det skønnet, at arbejdet med en egentlig hovedanalyse kan tage op til tre år og koster ca. 12 

mio. kr. Hovedanalysen vil omfatte både teoretiske beregninger og praktiske forsøg, men ingen nye forsøgs-

ordninger. Der udestår fortsat at blive fundet finansiering til gennemførsel af denne hovedanalyse. 

 

Behov for bedre information? 

Forsøgsordningen for 2016 viste, at der var en række landmænd og maskinstationer, som ikke var fuldt ud 

klar over de gældende regler og mulighederne for dispensation til kørsel med bæltekøretøjer på statsvejnet-

tet (de senere års dispensationspraksis).  

 

Det kan derfor overvejes, om der bør gøres en forøget indsats fra Færdselsgruppen og/eller Færdselsstyrel-

sen for at informere om gældende regler, dispensationsmuligheder og ansøgningsprocedurer. 


