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SAMMANFATTNING 

Ramböll Sverige AB fick i juni 2013 uppdraget att genomföra en studie av godstransporter 
mellan Sverige och Norge vid Svinesundsbron. Studien har genomförts fyra gånger tidigare 
under åren 1989, 1994, 1999 och 2004 med liknande tillvägagångssätt. Det övergripande 
målet med studien är att redovisa utvecklingen av godstransporter i trafikkorridoren mellan 
Oslo och Göteborg. Beställare av denna studie är AAkershus och Oslo Kommune. Studien har 
fokuserat på tunga lastbilstransporter på väg E6. 
 
Resultatet som redovisas från studien baseras dels på en intervjuundersökning av lastbils-
chaufförer som utfördes under tre dygn i juni 2013, dels av information och uppgifter från 
Statens Vegvesen samt Sveriges och Norges Tullmyndighet. 
 
En anledning till att studien genomförs är att trafiken sedan början av 90-talet har ökat 
kraftigt på E6 mellan Oslo och Göteborg. Sedan 2004 har den totala trafiken över 
Svinesundsbron ökat med drygt 40 % till nästan 22 000 fordon/dygn år 2013. Även tunga 
fordon har ökat med nästan 40 % de senaste nio åren till 2462 tunga fordon/dygn år 2013. 
 
Resultatet av studien visar att hela 80 % av transporterna går på dragbil med trailer. 
Resterande går på lastbil eller lastbil med släp. Genomsnittsvikten för ett tungt lastat fordon 
beräknas år 2013 till 15,6 ton. Fordon registrerade utanför Skandinavien utgör idag för över 
hälften av alla lastfordon och fordon registrerade i östra Europa svarar idag för nästan 40 % 
av lastfordonstrafiken, vilket visar en accelererande ökning sedan 2004. Av dessa är det 
framför allt Polskregistrerade fordon som transporterar gods över Svinesundsbron. 
Svenskregistrerade fordon har tappat tre fjärdedelar jämfört med undersökningen 2004. 
 
I Sverige har de tunga lastbilarna som kör över Svinesundsbron framför allt Halland och 
österut som start- eller målpunkt. I Norge är det Oslo stad som är den största last- och 
lossningspunkten för tunga fordon som går på väg E6. Transittrafiken genom Norge är 
närmast obefintlig medan 48 % av de tunga fordonen genom Sverige kör med transitgods. Av 
dessa är det Göteborgs hamn och hamnarna i Skåne och Blekinge som används för vidare 
transport. 
  
Mängden transporterat gods över Svinesundsbron beräknas uppgå till 6 300 tusen ton år 
2013. Antalet lastade fordon har enligt studien ökat med 20 % sedan 2004 års studie. Detta 
är markant lägre än den 40 % ökningen av den totala tunga trafiken som har skett. Den 
större andelen tomtransporter som följer av detta, nästan 2 femtedelar, kan möjligen 
härledas till att 63 % av alla lastade transporter går i riktning mot Norge. 
 
Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen bestod av 18 medarbetare på Rambölls kontor i Göteborg, Malmö och Oslo. 
Ansvarig för rapporten är Jimmy Wall, Ramböll Göteborg. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av AAkershus och Oslo Kommune genomfört en gods-
transportstudie på Svinesundsbron mellan Sverige och Norge. Aktuell studie är en direkt 
fortsättning av liknande studier utförda på motsvarande sätt under åren 1989, 1994, 1999 
och 2004. 
 
Studien har baserats på vägkantsintervjuer som utfördes under tre dygn, den 23 – 26 juni 
2013. För att få med alla tunga gränstransporter och för att kunna jämföra med tidigare 
resultat har intervjuande personal funnits vid tullstationerna på båda sidor om 
Svinesundsbron. Uppgifter har även samlats in från Trafikverket. Tidigare studiers resultat 
redovisas också i rapporten för att visa transportutvecklingen över tiden. 
 
I regionen mellan Göteborg och Oslo finns alla fyra transportslagen väg, järnväg, flyg och 
färja representerade, se bild på motstående sida, men det är lastbiltransporten som är den 
dominerande. 
Korridoren är en del av Den nordiska triangeln och ingår i det transeuropeiska transport-
nätverket TEN-T, (Godstransporterna i Sverige, 2002). Den norska sidan av korridoren, från 
Oslo till Svinesund/Kornsjö, räknas som Norges viktigaste transportlänk mot utlandet och 
stora satsningar görs på både väg och järnväg, (Nasjonal transportplan, 2006 – 2015). 

1.2 Syfte 

Rapporten syftar till att visa dagens transportströmmar inom Göteborg – Osloregionen och 
jämföra resultatet med tidigare gjorda studier för att åskådliggöra trafik- och transport-
utvecklingen av tunga godstransporter över Svinesundsbron över tiden. Fokus har legat på 
lastbilstransporter på väg E6. 
 
På samma sätt som i studien 2004 har särskild tyngdpunkt lagts på den lastbilsberoende 
transittrafiken. Detta för att se hur stor del av lastbilstrafiken som endast passerar genom 
Sverige eller Norge. 
 
Uppgiften var också att redovisa transportbilstyp och registreringsland, uppgifter om last och 
gods samt start- och målpunkter för godset. Typ av gods undersöktes inte i studierna utförda 
1989 och 1994 och jämförs därför endast med resultatet från 1999 och 2004 års studier. 

  



 
 

2 METODBESKRIVNING 

2.1 Intervjuer med lastbilsförare 

Merparten av resultatet som redovisas i denna studie baseras på intervjuer av 
lastbilschaufförer som utfördes vid Svinesundsbron under tre hela dygn, 23 – 26 juni 2013. 
Gränsen mellan Sverige och Norge är en EU-gräns och allt gods som passerar måste 
tulldeklareras. Metoden har bedömts ge bäst förutsättningar att fånga upp förare med last 
som deklarerar gods vid tullstationerna i anslutning till Svinesundsbron. 
 
Intervjumetoden användes eftersom man inte kan få någon samlad bild av uppgifter om till 
exempel resmål eller typ av last från speditörerna eller tullverken. De tidigare utförda 
studierna 1989, 1994, 1999 och 2004 baseras på samma undersökningsmetodik. 
 
För att säkerställa att alla förare som deklarerade gods registrerades under de tre dygnen 
intervjuades förarna personligen, se bild 2. 
 
Totalt utfördes 3 897 intervjuer under de tre dygnen. 2 528 av dessa utfördes vid den norska 
tullgränsen och 1369 vid den svenska tullgränsen. Sammantaget var svarsfrekvensen mycket 
god och majoriteten av lastbilschaufförerna var hjälpsamma och tog sig tid att svara på 
frågorna. Vi har beräknat svarsfrekvensen på frågorna till 86 %. På norska sidan var 
svarsfrekvensen något lägre (85 %) och något högre på svenska sidan (87 %). Ett mer 
utförligt resonemang kring svarsfrekvens och felkällor finns i kapitel 7. 
 
För vidare beskrivning av intervjuerna och framtagandet av enkäten, se bilaga 1.  
 

 
Bild 2: Intervju av chaufförer vid den Svenska tullstationen 



 
 

2.2 Övriga informationskällor 

Rapporten från 2004 års studie ligger till grund för de tabeller och diagram med resultat som 
redovisas från undersökningarna 1989, 1994, 1999 och 2004. Dessa har sedan kompletterats 
med 2013 års resultat. Eftersom rapporterna från 1989 och 1994 inte funnits tillgängliga har 
historiska data enbart hämtats från 1999 och 2004-års rapport.  
 
Personalen vid de olika tullstationerna har, på motsvarande sätt som vid intervjuerna 2004, 
bidragit med information angående lastbilstrafiken över Svinesundsbron och har varit 
delaktiga vid planerandet av det praktiska utförandet av studien. 
 
Ett antal speditörer och åkerier kontaktades 2004 och var vid utformandet av intervju-
formuläret då även behjälpliga som källor till många av begreppsdefinitionerna. Vi har i 2013 
behållit dessa definitioner.  

2.3 Antaganden och beräkningsmetodik 

Resultaten som redovisas i rapporten baseras på intervjuerna utförda under de tre 
undersökningsdygnen om ingen annan källa anges. Vi har bedömt att de tre dygnen, med 
omräkningar som beskrivs nedan, kan representera ett årsvärde. I vissa fall redovisas 
resultatet som en procentuell fördelning eller förändring. 
 
I beräkningarna har antagits att alla lastfordon som innehåller gods deklarerar sin last i tullen 
– och därmed har fångats upp i intervjuundersökningen. Detta är sannolikt en förenkling av 
verkligheten men det ansågs mycket svårt att stoppa lastbilarna på annan plats längs väg E6, 
varför metoden ändå valdes. Förare med icke deklarerat gods hade förmodligen ändå inte 
haft något intresse av att samarbeta i denna studie. Lastfordon som inte deklarerar gods 
räknas i studien som tomlastkörningar. Så här har man resonerat även i de tidigare 
studierna, vilket gör 2013 års resultat jämförbart med dessa. 
 
Inga intervjuer har vid 2013 års undersökning skett på färjeleden Strömstad-Sandefjord då 
dessa flöden i tidigare undersökningar varit marginella och i slutändan ändå räknats samman 
med resultatet från intervjuerna som gjordes vid Svinesundsbron i samtliga undersökningar. 
 
I 2013 års undersökning har data tagits in utifrån mätning av fordonen med hjälp av kamera, 
som registrerar fordonens längd och skapar kategorier utifrån olika längdintervall. Vid 
tidigare undersökningar har man istället mätt fordonens axelavstånd. 
 
I kapitel 3.1 Trafikutveckling redovisas maskinellt uppmätt ÅDT (årsdygnstrafik) dels för den 
totala trafiken, dels den uppmätta lastbilstrafiken. I mätningen definieras lastbilstrafik som 
alla fordon som har längre än 5,6 meters fordonslängd. I denna kategori ingår även 
exempelvis större skåpbilar och bussar. Siffran är därför högre än den mängd tunga 
lastfordon som rapporten i huvudsak behandlar. 
 
Istället för begreppet lastbilstrafik används därför ett mer specificerat begrepp tunga 
lastfordon när resultatet av studien diskuteras i rapporten.  
 
  



 
 

Beräkning av antal lastfordon 
Norska Statens Vegvesen har tillhandahållit siffror för perioden avseende bl. a. total trafik, 
trafik avseende fordon över 5,6 m, vilken riktning trafiken går och vilken tid på dygnet. 
Beräkningar utifrån dessa data visar att E6 trafikeras av nästan 900 000 lastfordon 2013 
(898 630 st.) Baserat på beräkningar utifrån räkningsstudier i tidigare rapporter borträknas 
här lätta lastbilar och bussar. Då återstår ca 700 700 fordon som då utgör den tunga 
godsfordonstrafiken. Jämförelser av trafiksiffror visar att lastbilstrafiken på E6 har ökat med 
38,9 % 2004 – 2013. 
 
Beräkning av lastade fordon 
Som tidigare beskrivits har antalet utförda intervjuer antagits kunna representera alla tunga 
lastfordon med last som passerade Svinesundsbron de tre dygnen Uttaget visar att de tre 
dygn som intervjuerna utfördes motsvarade 49,3 % av den totala veckotrafiken. 
 
Med hjälp av detta värde har ett medeldygnsvärde för mätveckan räknats fram. Från 
trafikmätningen kan man även ta fram data för hur veckotrafiksvariationen har varit över 
året. Mätperioden (tre dygn) har visat sig ligga ca 15 % över mätveckans genomsnitt och 
mätveckan ca 12 % över genomsnittslig ÅDT för 2013.  
 
Beräkningarna ger att antal lastade tunga lastfordon på E6 som passerar gränsen vid 
Svinesund uppgår till 427 400 fordon, vilket innebär en ökning med drygt 20 %. 
 
Beräkning av tomkörningstrafik 
För att räkna ut tomkörningstrafiken utgår vi från den totala mängden tunga lastfordon och 
det beräknade antalet lastade fordon. Differensen mellan dessa värden ger oss att antalet 
tomma tunga fordon 2013 är 273 300 st. vilket är en fördubbling jämfört med 2004 års 
undersökning. 
 
 

Tung lastbilstrafik 
1999 

(fordon/år) 
2004 

(fordon/år) 
2013 

(fordon/år) 

Totalt antal tunga 
lastfordon 

385 680 504 470 700 700 

Antal lastade tunga 
lastfordon 

290 980 354 600 427 400 

Antal tomma tunga 
lastfordon 

94 700 149 870 273 300 

Tabell 2.3 Tung lastbilstrafik 
 
 

Uträkning av transporterade godsmängder 
Mängden transporterat gods har beräknats som antalet lastade fordon multiplicerat med 
medellastvikten per fordon. Medellastvikten per fordon har beräknats som ett genomsnitt 
av de lastvikter som angetts vid intervjuerna. 
 
Mer om godsmängder finns att läsa om i kapitel 3.4 Lastvikter med avseende på fordonstyp 
och godsslag och kapitel 3.5 Godsmängder. 

  



 
 

3 ANALYS AV LASTBILSGODSTRANSPORTER ÖVER SVINESUNDSBRON 

3.1 Trafikutveckling 

Den totala trafiken över Svinesundsbron har efter en utplaning runt år 2004 fortsatt att öka 
och årsdygnstrafiken (ÅDT) beräknas för år 2013 till nästan 22 000 bilar, vilket innebär en 
ökning med drygt 40 % sedan 2004. 
 
Diagram 3.1 avser ÅDT över Svinesundbron från år 1989 till 2013. Värdena mellan 1989 och 
1996 är framtagna ur diagram från 2004-års rapport. Senare värden för ÅDT har erhållits från 
Norska statens Vegvesen, se tabell 3.2.  
 
Kommentar till 2005 års topp 
Ur diagram 3.1 kan utläsas en kraftig ökning av trafiken 2005, som dock inte återfinns 2006 
eller senare. Den förklaring som ligger närmast till hands är att den nya Svinesundsbron 
invigdes 10:e juni detta år. Detta torde ha lett till en hel del ”Broturism” där nyfikna vill 
inspektera den nya bron på plats och se och köra över själv. Det som talar emot detta är att 
även den tunga trafiken ökar i motsvarande omfattning. Eventuellt har räkningsutrustning 
funnits under brons byggskede, vilket kan förklara ökningen. Detta är dock inte en bekräftad 
uppgift utan ska ses som en kommentar till avvikelsen år 2005. 
 

 
Diagram 3.1: ÅDT, alla fordon över Svinesundsbron 1989 - 2013 

0

5000

10000

15000

20000

25000

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

A
n

ta
l f

o
rd

o
n

 

ÅDT, alla fordon över gamla och nya Svinesundsbron 

Gamla Svinesundsbron, annan mätmetod Gamla Svinesundsbron Nya Svinesundsbron



 
 

År 
 

ÅDT, alla fordon 
fordon/dygn 

varav ÅDT 
lastbilstrafik* 

Bro 

1997 9396 1099 (11,6 %) Gamla bron 

1998 10843 1258 (11,6 %) Gamla bron 

1999 12067 1339 (11,1 %) Gamla bron 

2000 13442 1425 (10,6%) Gamla bron 

2001 14191 1504 (10,6%) Gamla bron 

2002 15606 1621 (10,4 %) Gamla bron 

2003 15676 1676 (10,7 %) Gamla bron 

2004 15646 1773 (11,3 %) Gamla bron 

2005 19713 2468 (12,5 %) Gamla och nya bron 

2006 16047 1930 (12,0 %) Gamla och nya bron 

2007 16265 2184 (13,4 %) Gamla och nya bron 

2008 16328 2208 (13,5 %) Gamla och nya bron 

2009 17996 2090 (11,6 %) Gamla och nya bron 

2010 18783 2180 (11,6 %) Gamla och nya bron 

2011 19298 2259 (11,7 %) Gamla och nya bron 

2012 20005 2347 (11,7 %) Gamla och nya bron 

2013 21993 2462 (11,2 %) Gamla och nya bron 

Tabell 3.2: ÅDT (årsdygnstrafik) över Svinesundsbroarna mellan 1997-2013 (Källa: 
Statens Vegvesen, Norge) *Lastbilstrafik – avser alla fordon som är längre än 5,6 m 

 

3.2 Lastbilstransporternas dygnsfördelning 

I diagramserie 3.2 redovisas fördelningen av lastade tunga fordon under ett genomsnittligt 
vardagsdygn år 2004 respektive 2013 över Svinesundsbron. Resultatet kommer från 
intervjuundersökningen där klockslaget för intervjun registrerades. Dygnsflödet är relativt 
likt värdena för år 2004 med en topp runt klockan 19 till 21 i norsk riktning och klockan 14 till 
16 i svensk riktning. I undersökningen 2013 i riktning mot Norge är topparna inte lika tydliga 
som år 2004. Detta beror troligen på att svarsfrekvensen sjönk mer under dessa perioder. 
Mer om detta tas upp i kapitel 7 Felkällor. 
 

 
Diagramserie 3.2: Lastbilstransporternas dygnsfördelning 2004 och 2013 
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3.3 Andelen tomkörningstransporter 

Tunga lastfordon som kör utan last bedöms utgöra ca 39 % av det totala antalet tunga 
lastfordon som kör över Svinesundsbron. En beskrivning av hur tomkörningstransporten har 
beräknats finns i kapitel 2.3. Tomkörningstransporterna har en stark riktningsfördelning där 
merparten är tomkörningstransporter mot Sverige. Hela 59 % av de tunga lastfordonern som 
kör mot Sverige från Norge har beräknats köra utan last. I motsatt riktning beräknas 
tomtransporterna utgöra 18 %. Tomkörningstransporten har ökat avsevärt jämfört med 
2004 års undersökning, se tabell 3.3. 
  
 
 

Riktning     1999 2004 2013 

Mot Norge 10 % 16 % 18 % 

Mot Sverige 40 % 44 % 59 % 

Sammanslaget 25 % 30 % 39 % 
Tabell 3.3: Andel tomma tunga fordon 

 

3.4 Lastvikter med avseende på fordonstyp och godsslag 

Den genomsnittliga lastvikten har ökat något i förhållande till undersökningen 2004 (se 
diagram 3.4). Ökningen är förhållandevis liten och lastvikterna kan med undantag från 
mätningen 1994 ses som relativt konstanta. Resultatet från 1994 års undersökning 
ifrågasattes i 2004 års rapport med tanke på att den genomsnittliga lastvikten låg 5 – 6 ton 
högre än övriga år. En möjlig förklaring är att fördelningen år 1994 var förskuten till godsslag 
som hade hög genomsnittlig lastvikt, som t ex sten/cement, medan transporterna av t ex 
inredning och textil var lågt 1994. Tabell 3.4 visar genomsnittlig lastvikt per godsslag för år 
2013. 
 
 

 
Diagram 3.4: Genomsnittlig lastvikt per fordon 
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Siffrorna för årets studie är genomsnittsvärden för de tunga lastbilar som deklarerade gods i 
tullen under intervjudygnen. 
 
 

Godsslag Genomsnittlig lastvikt 
(ton) 

Fisk 18,1 

Övriga livsmedel 17,4 

Trä 21,5 

Papper 18,1 

Oljeprodukter 22,7 

Övriga kemikalier 22,3 

Sten/cement 24,1 

Maskiner/verkstadsprodukter 9,9 

Övrigt styckegods 11,2 

Övrig bulk 19,7 

Bygg 12,8 

Inredning 9,1 

Textil 7,3 

Metall 17,3 

Tabell 3.4: Genomsnittlig lastvikt per godsslag 2013 
 

3.5 Godsmängder 

Studien visar att det totalt transporterades cirka 6,3 Mton gods på E6 över Svinesundsbron 
under år 2013.  
 
I rapporten från 2004 redovisas 5,5 Mton transporterat gods på E6 år 2004. Detta ger en 
ökning av transporterat gods på E6 med 15 % mellan 2004 och 2013. Ökningen i total 
godsmängd har alltså inte ökat lika mycket som antal lastfordon, vilket kan förklaras av att 
andel tomlastkörningar har ökat.  
 

 
Diagram 3.5: Godsmängder på E6 (1000 – tal ton) 1989 - 2013 
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3.6 Godsslag 

3.6.1 Godsslagsfördelning 

Godsslagsindelningen från 1999 års studie har legat till grund för indelningen vid årets 
studie. 2004 infördes ytterligare sex större godsslag som särredovisats – övrig bulk, 
byggmaterial, inredning, textil och metall. Dessa godsslag har också redovisats i 2013 års 
studie. Vilka varutyper som kan ingå i de olika godsslagen finns redovisade i bilaga 4.  
 
Den totala mängden transporterat gods på E6 har, som redovisades i föregående kapitel, 
ökat från 5,5 Mton år 2004 till 6,3 ton 2013. De godsslag som har ökat markant är fisk, övriga 
livsmedel, övrig bulk, byggmaterial och metall. Sten/cement och 
maskiner/verkstadsprodukter har minskat markant i volym. 
 
Skillnaden i fördelning kan bero på att intervjupersonalen har fått olika uppfattningar om hur 
varutyperna skall klassificeras. Mängden kemikalier har minskat de senaste fem åren även 
om oljeprodukter skulle ha inräknats i godsslaget övriga kemikalier i resultatet från årets 
studie. 
 

 
Diagram 3.6.1: Totalt transporterat gods mellan Sverige och Norge (1000 – tal ton/år 1999, 2004 och 2013) 
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3.6.2 Godsslagsfördelning med avseende på riktning 

En uppdelning har också gjorts efter vilken riktning godset har transporterats, mot Sverige 
eller mot Norge. Totalt transporterades ca 2,3 Mton gods mot Sverige och nästan 4 Mton 
gods mot Norge, vilket visar att godsmängden som transporteras mot Norge har ökat med ca 
25 % medan godsmängden som transporteras mot Sverige ligger kvar på samma värde som 
2004. 
 
I utredningen 2004 var trenden att transportflödena höll på att jämnas ut, genom att flödena 
mot Sverige ökade mer än mot Norge. Denna trend är i och med 2013 års undersökning 
bruten och flödena mot Norge utgör idag hela 63 % av de totala transporterna. 
 
Mot Sverige är ökningen mest markant för transporter av övrig bulk, men även transporter 
av fisk, övriga livsmedel och trävaror har ökat något. Se diagram 2.6.2 a. Övriga godsslag har 
minskat sedan 2004 års undersökning. 
 
 

 
Diagram 3.6.2 a: Totalt transporterat gods mot Sverige (1000 – tal ton/år 1999, 2004 och 2013) 
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Transporterna mot Norge har ökat markant för godsslag som metall, byggmaterial, övrig 
bulk, övrigt styckegods och övriga livsmedel. Endast sten/cement och oljeprodukter har 
sjunkit sedan undersökningen 2004. 
 
 
 

 
Diagram 3.6.2 b: Totalt transporterat gods mot Norge (1000 – tal ton/år 1999, 2004 och 2013) 

 

3.7 Andelen farligt gods 

Andelen farligt gods som transporteras av lastade tunga fordon över Svinesundsbron har 
sjunkit från 5 % 1999 och 3 % år 2004, till att utgöra 2,3 % år 2013. Detta tydliggör resultatet 
i föregående kapitel som visade att den totala mängden transporterade kemikalier har 
minskat en aning sedan 2004.  
 
Vilken typ av farligt gods som körs mellan länderna diskuteras inte närmare i 2013 års 
rapport.  
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3.8 Fordonstyper 

Analysen av de lastade tunga fordonen visar att den förändring av fordonstyper som 
noterades i rapporten 2004 fortsätter. Trenden med en ökande andel dragbilar med trailer 
fortgår och ligger idag på ca 80 % av de lastade fordonen på E6. Detta i motstats till andelen 
lastbilar med släp, som fortsätter sjunka och utgör idag ca 14 % av de fordon som passerar 
gränsen.  
 
 

 
Diagramserie 3.8: Fördelning av fordonstyper 
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3.9 Lastfordonens nationstillhörighet 

De svensk- och danskregistrerade fordonens andel har tidigare legat förhållandevis konstant 
på E6. Däremot minskade andelen fordon från Norge successivt, se diagramserie 3.9.1 och 
diagram 3.9.2. De norskregistrerade fordonen har idag nått förnyad kraft och utgör 2013 
nästan 30 % av lastfordonen över Svinesundsbron. Andelen lastfordon registrerade i Sverige 
och Danmark har dock minskat sedan 2004, där Sverige har tappat ca tre fjärdedelar och 
ligger idag på under 10 %. 
 
 

  

 
Diagramserie 3.9.1: Fördelning av fordonens nationstillhörighet 
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Diagram 3.9.2 Utvecklingen av fordonens registerland 
 

 
Fordon registrerade utanför Skandinavien har ökat med nästan 500 % sedan 2004 och svarar 
idag för över hälften av de lastade tunga fordonen på E6 över den svenska och norska 
gränsen (se diagram 3.9.2). Detta indikerar att den ökning av andelen fordon från östra 
Europa som kunde utläsas i tidigare studier har accelererat.  
 
I tabell 3.9 kan utläsas att andelen lastfordon registrerade i östra Europa har ökat med 
nästan 400 % och utgör idag ca två femtedelar av fordonen i undersökningen, och Polen 
utgör en stor del av denna grupp. 
 
 

År/land Tyskland Nederländerna Östra Europa 

1994 4,7 % Uppgift saknas 2,7 % 

1999 6,2 % 4,0 % 5,2 % 

2004 6,3 % 2,6 % 10,2 % 

2013 6,4 % 4,2 % 39,4 % 

Tabell 3.9 Förändringen av utomskandinaviskt registrerade godstransporter över Svinesundsbron 
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3.10 Transportströmmar och transittrafik 

I studien ställdes frågor till lastbilschaufförerna angående start och målpunkt för 
transporten. I diagram 3.10 redovisas angiven start eller målpunkt. Resultatet är omräknat 
till årstrafik enligt kapitel 2.3 och gäller för de lastade tunga fordon som ingick i 
intervjuundersökningen. Samma förutsättningar gäller för resultaten som visas på följande 
sidor där fordonsströmmarna riktningsuppdelats. Årstrafiken för tunga lastade fordon på E6 
är som tidigare angivits uppskattad till ca 427400 fordon år 2013. 
 
Diagram 3.10 visar att start- och målpunkterna i stort sett är desamma som i tidigare 
undersökningar, men att volymerna överlag har ökat.  
 
I Norge har samtliga områden ökat i volym och Oslo har ökat kraftigt. Samtliga hamnar i 
Skåne och Blekinge har ökat sina volymer även om volymerna är förhållandevis små. 
Trelleborgs hamn har dock ökat kraftigt och har en volym som är jämförbar med Göteborg 
hamn, som också har ökat något. Det enda område som minskat i volym är Göteborg och 
österut. Diagrammet visar dock inte om minskningen skett i Göteborg, i området utanför 
Göteborg eller i området som helhet. 
 
 

 
Diagram 3.10: Antal lastade tunga fordon med start- eller målpunkt inom respektive område 
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3.10.1 Transporter från Sverige till Norge 

Karta 3.10.2 beskriver andelen tunga lastade fordon som hämtat gods i Sverige eller i övriga 
Europa för vidare transport på väg E6, med lossningspunkt någonstans i Norge. 
 
Majoriteten av de lastade fordonen hämtar gods i området Göteborg, Norra Götaland och 
Bohuslän. Denna region svarar för sammanslagt 27 % av alla fordon som lämnar Sverige mot 
Norge där Göteborgs stad (13 %) utgör den största enskilda lastningspunkten på det svenska 
fastlandet.  
 
Halland, Skåne och Blekinge utgör tillsammans 20 % av lastat gods. Till skillnad från tidigare 
undersökningar har vi separerat Svealand och Norrland från Norra Bohuslän och 
undersökningen visar att mindre än en halv procent lastas från dessa geografiska områden.  
 
När transporterna passerat riksgränsen går över hälften (51 %) till Oslo stad. I området öster 
om Oslo lossas 21 % av det riksgränspasserande godset, framförallt i Östfolds fylke. 20 % av 
godset har sydvästra Norge som målpunkt. Resterande transporter går norrut enligt karta 
3.10.2. 

3.10.2 Transittrafik genom Sverige mot Norge 

53 % av lastfordonen som passerar Svinesundsbron är transittrafik som kör rakt igenom 
Sverige till Norge med utländskt gods. Av denna trafik är det uteslutande hamnar i västra och 
södra Sverige, samt Öresundsbron, som används för vidare transport norrut mot Norge. 
Nästan två femtedelar (39 %) av fordonen som kör över Svinesundsbron har angjort en 
transitpunkt i Skåne eller Blekinge, där inräknat Öresundsbron. 
 
Den hamn som ökat kraftigast och som idag står för det största intaget av gods är 
Trelleborgs hamn (17 %). För övrigt är flödet förhållandevis jämnt fördelade på de sydliga 
hamnarna. 
 
På västkusten är det Göteborgs Hamn (14 %) som är den stora transitpunkten för lastade 
fordon på väg E6 mot Norge. 
 
Noterbart är att inga transporter har angetts inkommit via svenska flygplatser. 
 

Transportströmmar med målpunkt i Norge eller utrikes 1994 
% 

1999 
% 

2004 
% 

2013 
% 

Hedmark, Oppland, Tröndelag och Nord Norge 8 9 7 8 

Sydväst Norge 18 14 22 20 

Oslo 49 57 51 51 

Oslo Hamn 0 0 1 0 

Östfold och Akershus 25 20 19 21 

Summa transit genom Norge 0 0 1 0 

Tabell 3.10.2: Transportströmmar avseende målpunkter i Norge 
 



 
 

 
Karta 3.10.2: Transporter från Sverige till Norge 

 



 
 

3.10.3 Transporter från Norge till Sverige 

Karta 3.10.5 beskriver lastade tunga fordon som hämtar gods någonstans på det norska 
fastlandet för vidare transport på väg E6 mot Sverige eller övriga Europa. 
 
Fördelningen av transporter med startpunkt i södra Norge är förhållandevis jämn mellan de 
tre södra regionerna. Dessa står för majoriteten av transporterna över gränspassagen. 34 % 
startar i Östfold och Akershus, 21 % i Oslo och 25 % i Sydvästra Norge.  
 
Från regionen öster om Oslo har majoriteten av transporterna sitt ursprung i Östfold fylke.  
 
Sett till målpunkter på det svenska fastlandet är det Hallands och Kronobergs län som tar 
emot flest tunga lastade fordon (15 %). Göteborgs stad tar emot 13 % av transporterna från 
Norge. Regionerna Svealand och Norrland tar i stort sett inte emot några lastade fordon. I 
Skåne och Blekinge län tar man emot 9 % av det godset som kör över Svinesundsbron mot 
Sverige. 
 

3.10.4 Lastning och lossning i Sverige och Norge 

Under intervjuerna framkom information om lastningsställe, lossningsställe och typ av gods. 
Tabell 3.10.4 ger en överblick över de orter som är vanligt förekommande, samt vart godset 
skickas eller kommer ifrån. 
 
 Lastning Lossning 

Norra Norge Papper från Trondheim till Göteborg 
Fisk från Ålesund till Portugal 
Styckegods från Hagen (Lofoten) till 
Falkenberg 

Stålprodukter från Tjeckien till Ålesund 
Möbler från Polen till Trondheim 
 

Sydväst Norge Virke från Larvik till Hyltebruk  
Biomassa från Sandefjord till Borås 
Papper från Tönsberg till Nybro 
Aluminium från Håvik (Rogaland) till 
Helsingborg 
Fisk från Bergen till Holland 

Träprodukter från Tjeckien till Bergen 
Glas från Polen till Stavanger 

Östfold & Akershus Papper från Halden till Frankrike 
Saltsyra från Fredrikstad till Tyskland 
Kycklingavfall från Vestfold till Danmark 

Byggmaterial från Uddevalla till Sarpsborg 
Olja från Göteborg till Fredrikstad 

Norra Bohuslän Papper från Uddevalla till Sarpsborg 
Styckegods från Uddevalla till Bergen 

Pappersmassa från Tofte (Vestfold) till 
Munkedal 
Timmer från Eidsvoll till Lysekil 

Norra Götaland Isolering från Skövde till Fredrikstad 
Maskin reservdelar från Jönköping till Oslo 

Avfall från Drammen till Borås 
Returpapper från Oslo till Skövde 
 

Halland och Kronoberg Fönster från Halmstad till Oslo 
Bildelar från Halmstad till Buskeruds fylke 

Stål från Fredrikstad till Ljungby 
Papper från Drammen till Halmstad 

Skåne och Blekinge Hus från Hässleholm till Oslo 
Styckegods från Åstorp till Stavanger 
Sprit från Åhus till Oslo 

Kemiprodukter från Telemark till Perstorp 
Plast från Skien till Ronneby 

Tabell 3.10.4: Exempel på orter och typ av gods lastade och lossade i de olika regionerna 

  



 
 

3.10.5 Transittrafik genom Sverige från Norge 

Hälften av fordonen (50 %) från Norge som passerar Svinesundsbron är transittrafik genom 
Sverige. 34 % går till hamnarna i Skåne och Blekinge för vidare transporter mot kontinenten. 
Även Göteborgs hamn (13 %) är en stor transitpunkt för lastbilar från Norge.  
 
Någon flygplats, vare sig i Norge eller i Sverige, har inte angetts som transitpunkt. I tabell 
3.10.4 redovisas förändringen av målpunkter sedan 1994. 
 
Transittrafiken genom Sverige är förhållandevis likt fördelad jämfört med undersökningen 
som genomfördes 2004. De störa förändringarna ligger i minskad lossning i norra Götaland 
och ökad lossning i Hallands, Kronobergs och Kalmar län. Undersökningen visar en ökning av 
transittransporterna med 2 procentenheter, vilket kan ses som en stabilisering av denna typ 
av transportflöden.  
 
 

Transportströmmar med målpunkt i Sverige eller utrikes 1994 
% 

1999 
% 

2004 
% 

2013 
% 

Norra Bohuslän, Svealand och Norrland 24 23 7 4 

Göteborg 18 16 11 13 

Göteborgs hamn 13 15 14 14 

Norra Götaland 15 11 19 10 

Hallands, Kronobergs och Kalmar län 5 3 7 15 

Skåne och Blekinge 9 9 10 9 

Skåne och Blekinge hamnar 16 22 32 35 

Summa transit genom Sverige 29 37 46 48 

Tabell 3.10.5: Transportströmmar med avseende på målpunkter i Sverige 
 



 
 

 
Karta 3.10.5: Transporter från Norge till Sverige 



 
 

4 ANALYS AV ÖVRIGA GODSTRANSPORTER  

I uppdraget har endast transportslaget lasttransporter på väg ingått. Andra typer av 
godstransporter som järnväg, färja och flyg diskuteras inte i den här rapporten mer än att 
färjeförbindelser har stor betydelse för transittrafiken. Detta framgår i kapitel 3. 

5 GODSMÄNGDSUTVECKLING PER TRANSPORTSLAG 

De godsmängder som transporteras på väg E6 har i tidigare utredningar dominerat kraftigt 
gentemot övriga transportslag. Inget tyder på att detta håller på att förändras – tvärtom 
tycks transporter på väg ta större andelar med tanke på resultatet av utredningen som visar 
en ökning med 27 % till 7,0 Mton gods som transporteras på väg E6. Det har dock i denna 
utredning inte ingått att jämföra de flöden som uppmätts på E6 med de andra 
transportslagen (järnväg, färja och flyg) vilket medför att vi inte kan presentera siffror i detta 
hänseende. 

6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Idag återstår 7 km av väg E6 innan den har fyrfilig motorvägsstandard längs hela 
sträckningen från Malmö till Oslo. De återstående sju kilometrarna landsväg, vid 
Tanumshede, håller för närvarande på att projekteras.  
 
Färdigställandet av E6 i norra Bohuslän innebär en avsevärd förbättring av framkomligheten 
för den tunga lastbilstrafiken. Detta kommer rimligen att medföra att den tunga trafiken på 
sträckan ökar ytterligare. Om inte motsvarande satsningar görs på järnvägstrafiken kan man 
förmoda att lastbilstransporterna kommer att fortsätta att överta andelar av det gods som 
idag transporteras på järnväg. 
 
Den nya Svinesundsbron, som invigdes 2005-06-10, har avhjälpt de kapacitetsproblem som 
observerades 2004, främst vid den norska tullstationen, vilket ger ytterligare möjligheter för 
godstransporterna på E6 att öka.  
 
Nästan hälften av de lastade fordonen från Norge (48 %) kör igenom Sverige till en hamn 
eller bro för vidare transport av godset till övriga världen. Denna trafik som dessutom ofta 
sker med utlänska fordon innebär att de svenska vägarna utsätts för stora påfrestningar 
samtidigt som den inte genererar någon direkt nytta för svenskt vidkommande. Transit-
godsets andel har ökat marginellt sedan 2004 vilket innebär att den kraftiga ökning som 
kunde mätas i 2004 års undersökning nu har planat ut. Eftersom det är nio år sedan förra 
undersökningen är det i nuläget svårt att veta om andelen transitgods idag ökar eller 
minskar. För detta krävs tätare mätperioder. 
 
Studien visar också att antalet tomkörningstransporter ökar och nu är uppe i 39 %. 
Anmärkningsvärt är att tomkörningstransporterna i riktning från Norge till Sverige uppgår till 
nästan tre femtedelar. I rapporten 2004 förklarade man ökningen med den ökade 
transittrafiken, men andelen tomkörningstransporter har ökat mer än transittrafiken. Det är 
dock rimligt att anta att utländska förare har svårt att fylla lastbilen på vägen tillbaka från 
Norge mot Europa. Lastfordon registrerade utanför Skandinavien står för mer än hälften (51 
%) av alla lastfordon som kör över Svinesundsbron. 



 
 

7 FELKÄLLOR 

7.1 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen låg på 86 % (85 % på norska sidan och 87 % på svenska sidan). Vid de 
tidpunkter som volymerna var stora, särskilt i trafiken mot Norge, var det fler chaufförer som 
intervjupersonerna inte hann intervjua. Detta kan förklara att topparna på den norska sidan 
är något kapade i diagramserie 3.2. 
 
I tabell 7.1 redovisas antalet svar som erhölls i intervjuundersökningen, dels totalt dels 
uppdelat på de olika frågorna. Stress och regn var de vanligaste anledningarna till att 
chaufförerna inte ville delta i intervjuerna. Vid den norska tullgränsen var stressen mer 
markant än på den svenska möjligen beroende på att den norska tullen tog emot fler 
lastbilschaufförer. Trots att uppställningsytorna för fordonen förbättrats uppstod varje vecka 
en flaskhalseffekt och lastbilschaufförerna var rädda för att bli instängda i de köer som 
bildades. Dessa sträckte sig ibland ända ut över Svinesundsbron norrut.  
 
Språk 
Språket påverkade också svarsfrekvensen då andelen chaufförer som kom från länder 
utanför Skandinavium och som inte kommunicerade på engelska, var relativt stor. De 
intervjuformulär som gjordes utifrån fler språk hjälpte till vid kommunikationen och 
påverkade troligen svarsfrekvensen till det bättre.  
 
Väder 
Då det gällde regnet var chaufförerna ovilliga att stanna till för en intervju då intervjun 
skedde utan någon form av väderskydd, förutom paraply.  
 
Farligt gods 
När det gäller farligt gods har alla chaufförer fått frågan om de har orange skylt på dragbilen 
eller släpet. Här har intervjupersonalen upplevt att chaufförerna har svarat svävande. Ett 
exempel är en chaufför som kör bitumen och har orange skylt men väljer att uppge att han 
inte kör farligt gods. Chaufförens eget tyckande blir då en osäkerhetsfaktor. I de fall då 
intervjupersonen inte har möjlighet att se vilket lastfordon som tillhör chauffören uppstår en 
osäkerhet. *I materialet är heller inte antalet som svarat på frågan om farligt gods noterat, 
utan bara vilka som svarat ja. Eftersom vi bedömer att alla chaufförerna fått frågan uppger vi 
dock att alla intervjuade har svarat. 
 
23/6 2013 kl 18.00 - 
26/6 2013 kl 18.00 

Totalt antal 
intervjuer 

Fordonstyp Registrerings
-land 

Godsslag Farligt gods Godsvikt Startpunkt Målpunkt 

Mot Norge 2528 2520 2523 2488 2528* 2450 2300 2388 

Mot Sverige 1369 1365 1341 1329 1369* 1213 1219 1312 

Summa 3897 3885 3864 3817 3897* 3663 3519 3700 

Tabell 7.1: Antal som svarade på frågor i respektive kategori 
 

  



 
 

7.2 Registrering av data 

Andra fel som kan uppkomma i denna typ av undersökning är felregistrering av data, miss-
förstånd vid intervjuer eller variationer vid ifyllnad av enkäter. Det är svårt att kvantifiera 
storleken på dessa fel, men de borde inte påverka resultaten i nämnvärd omfattning. För att 
minimera dessa fel i årets undersökning sammankallades personalen innan undersökningen 
för instruktioner om intervjunoteringar och tillvägagångssätt vid intervjuer. De inkomna 
svaren har sedan granskats av flera personer för att minimera fel vid dataregistreringen och 
för att öka den statistiska säkerheten i rapporten. 
 
Vid fall då texten varit delvis oläsligt eller svaret bristfälligt, har svaret registrerats med 
beteckning ”okänt” eller ”övrigt”, för de oklara uppgifterna och använts i de statistiska 
beräkningarna. Helt oläsliga dokument (t.ex. på grund av regn) har strukits och inte använts i 
de statistiska uträkningarna. Möjlighet att kontakta uppgiftslämnaren efter intervjuperioden 
har inte funnits då alla svar lämnats anonymt. 
 

7.3 Godsslagsindelning 

Godsslagsindelningen som användes under intervjuerna var baserad på indelningen vid 
studien från 2004. Svårigheten med denna indelning var att placera godset under rätt post. 
För att minimera detta problem gjorde vi som man gjorde i 2004 års undersökning och 
använde förklaringsmodellen som återfinns i bilaga 4 Godsslagsindelning.  
 
Inga uppgifter om hur föregående rapporter tagits fram har funnits tillgängliga vid fram-
ställningen av denna rapport. Tidigare års undersökningsmetodik är därför inte känd utöver 
vad som kunnat utläsas ur 1999 och 2004 års rapporter. Resultaten från 1989 och 1994 års 
studier är dock redovisade i 1999 års rapport och har använts vid analys av utvecklings-
mönstret av godstransporterna i undersökningen.  
 

7.4 Olyckor 

En typ av felkälla, som man inte kan gardera sig mot, är olyckor som påverkar trafikflödet. 
Måndagen den 24 juni 2013 kl. 09.30 körde en lastbil med släp in i ett brofundament i höjd 
med Kvibille. I lasten hade fordonet träpallar som spreds över vägbanan. E 6:an var under ett 
par timmar avstängd i både norr- och södergående riktning med långa köer som följd. I 
nordlig riktning omdirigerades trafiken till länsväg 601. Efter bärgning och nödvändiga 
åtgärder släpptes trafiken i norrgående riktning på vid 19-tiden. Detta påverkar själfallet den 
ström av fordon som kommer söderifrån oavsett om det är transittrafik eller om det är trafik 
vars startpunkt ligger söder om Kvibille. Totalmängden minskar inte men fördelningen över 
dygnet kan förändras märkbart. 
 

  



 
 

7.5 Mätmetoder 

En problematik i arbetet med undersökningen är att det finns olika metoder för att mäta 
tung trafik som exempelvis med nedfräst slinga eller med slang över vägen. Ofta ger mät-
metoderna något olika resultat vilket beror på att mätmetoderna inte registrerar fordon på 
ett likartat sätt. De fordon som ligger i gränszonen mellan personbilar och lastbilar riskerar 
att hamna i antingen den ena eller i den andra kategorin beroende på vilken metod som 
tillämpas vid mätningen. I 2013 års undersökning har data tagits in utifrån mätning av 
fordonen med hjälp av kamera, som registrerar fordonens längd och skapar kategorier 
utifrån olika längdintervall. Vid tidigare undersökningar har man istället mätt fordonens 
axelavstånd. 

7.6 Tomlastkörningar 

Antagandet om att alla lastfordon som inte kör genom tullen är tomma, innebär en 
förenkling av verkligheten vilket givetvis påverkar resultatet. Dock är antagandet detsamma 
som man gjort vid undersökningarna de tidigare åren, vilket gör resultatet jämförbart med 
dessa, och de relativa resultaten torde bli säkrare än om vi valt att byta till en mer träffsäker 
metod ur ett perspektiv med absoluta värden. 

  



 
 

8 BEGREPPSDEFINITIONER 
 

Den nordiska triangeln Den nordiska triangeln förbinder de tre huvudstadsområdena 
Stockholm/Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Triangeln ingår i 
EU: s prioriterade lista över infrastrukturprojekt. 

 
Lastbilstrafik Enligt norska statens Vegvesen fordon längre än 5,6 m. 
 
Tunga last fordon  Tunga lastbilar, tung lastbil med släp, trailer med släp  
 
Dragbil  Lastbil som drar lösa trailers 
 
Fordonstyp  Indelning av tunga lastfordon i dragbil med trailer, lastbil, lastbil 

med släp eller övriga. 
 
Godstyp  Vilken sorts gods som transporterats. I godstyperna ingår olika 

varuslag. 
 
Registreringsland Det land där en lastbil eller en dragbil är registrerad. 
 
Styckegods  Mindre partier gods som har delad kundadress, antingen vid 

lastning eller vid lossning 
 
TEN-T  Trans-European Network-Transport. Europeiskt transportnätverk 

som omfattar de fyra transportslagen väg, järnväg, flyg och 
sjöfart. 

 
Trailer  Påhängsvagn som transporteras av en dragbil. 
 
Transitgods  Gods som passerar både riksgränsen vid Svinesundsbron och 

ytterligare en svensk eller norsk gräns. 
 
Transitpunkt Yttre gränspunkter i Norge eller Sverige där godset passerar till 

eller från tredje land, internationellt luftrum eller internationellt 
vatten. 

 
ÅDT  ÅrsmedelDygnsTrafik. Det genomsnittliga trafikflödet per dygn ett 

visst år i en viss punkt. 
 
Östra Europa Länder noterade under intervjudagarna som placerats i kategorin 

östra Europa är Polen, Tjeckien, Litauen, Ungern, Lettland, 
Slovakien, Estland, Rumänien, Kroatien, Ukraina, Makedonien, 
Turkiet, Ryssland, Slovenien och Bulgarien. 
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BILAGA 1 BESKRIVNING AV INTERVJUUNDERSÖKNINGEN 

Merparten av det resultat som redovisas i rapporten kommer från intervjuundersökningen 
som utfördes under tre dygn, den 23-26 juni 2013. Studien startade söndag kväll klockan 
18:00 och pågick fram till onsdag kväll klockan 18:00. Intervjuerna utfördes utanför 
respektive lands tullstation vid Svinesundsbron. Intervjutillfälle uppstod när chauffören 
skulle deklarera i tullen och därmed måste parkera sin lastbil och gå in på tullstationen, se 
bilder på nästa sida. 
 
Intervjuerna baserades på färdigtryckta formulär som utarbetades till undersökningen 2004. 
Formulären har för 2013 års undersökning utvecklats genom att de översatts till ett antal 
språk. Språkens urval gjordes efter kontakt med tullen på den svenska sidan i Svinesund. 
Syftet med översättningarna var att underlätta kommunikationen mellan förarna och 
intervjuarna.  
 
De språk som slutligen fanns att tillgå vid intervjutillfällena var: 
 

 Svenska – Engelska 

 Svenska – Tyska 

 Svenska – Bulgariska (Kyrilliska) 

 Svenska – Bulgariska (Latin) (Täcker in ett stort antal slaviska språk) 

 Svenska – Polska 

 Svenska – Rumänska 

 Svenska – Ryska (Kyrilliska) 

 Svenska – Ryska (Latin) 

 Svenska – Rumänska 

För att säkerställa att alla frågorna besvarades lämnades formulären aldrig över till 
chauffören utan ifylldes av personalen på plats. Lastbilschaufförer som inte ville svara på 
frågorna markerades med ett streck i formuläret.  
 
För att få jämförbara uppgifter utformades intervjufrågorna i huvudsak på samma sätt som i 
1999 och 2004 års rapporter. Utformningen av formulären ändrades dock för att få en 
enklare och tydligare uppbyggnad av intervjuerna (se bilaga 2).  
 
De första frågorna rörde lastbilstyp och i vilket land lastbilen är registrerad. Tre lastbilstyper; 
lastbil, lastbil med släp och dragbil med trailer, användes vid tidigare undersökning och så 
också i denna studie. På enkäten fanns bilder av dessa tre, med förklarande text i 
översättning, för att chauffören lätt skulle förstå.  
 
Därefter frågades efter vilken typ av gods som transporterades och vikten på detta. Uppgift 
om farligt gods registrerades också. Indelningen av godstyp utformades med vissa 
justeringar som på intervjuformuläret från 1999 och 2004.  
 
  



 
 

De sista frågorna berörde godsets start- och målpunkt.  
 
Till intervjuformulären bifogades en karta över Sverige och Norge indelad i regioner där varje 
region hade dominerande städer utmärkta (se bilaga 3). Som start- respektive målpunkt 
räknas en region, en stad eller en transitpunkt enligt den indelning som gjorts på kartan. 
Inom begreppet transitpunkter återfinns broar, hamnar eller flygplatser.  
 
Vid analysen har regionerna slagits ihop till större områden för att få en mer överskådlig bild 
av hur strömmarna går. Den indelning som gjorts i tidigare rapporter har i huvudsak följts 
även i denna studie för att kunna utläsa förändringar i transportmönstret de senaste 24 
åren. 
 
 
 

 
Bild 3: Tullstationen på den norska sidan 

 
 
  



 
 

 
Bild 4: Uppställningsplats Norska sidan 

 
 
 
 

 
Bild 5: Tullstationen på den svenska sidan 

  



 
 

BILAGA 2 INFORMATIONMATERIAL & INTERVJUFORMULÄR: 

 

Svenska 

De som utför undersökningen gör de på uppdrag av de myndigheter som arbetar för att kartlägga 

flödena av olika typer av fordon och gods över Svinesundsbron. 

Vi arbetar på Ramböll Sverige AB, Division Syd. 

Undersökningen pågår i tre dygn mellan 26/6 och 28/6 2013. 

Vi hoppas på er medverkan för att kartläggningen skall bli så heltäckande som möjligt. 

English 

Those involved in the investigation they do on behalf of the authorities are working to identify the 

flows of various types of vehicles and goods across Svinesundsbron. 

We work at Ramboll Sweden AB Division South. 

The study will continue for three days between 26/6 and 28/6 2013. 

We hope for your cooperation for the survey to be as comprehensive as possible. 

 

Deutch 

Die in der Untersuchung sie im Namen der beteiligten Behörden arbeiten, um die Ströme von 

verschiedenen Arten von Fahrzeugen und Waren über Svinesundsbron identifizieren. 

Wir arbeiten an Ramboll Sweden AB Division South. 

Die Studie wird für drei Tage zwischen 26/6 und 28/6 2013. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für die Erhebung so umfassend wie möglich. 

 

Русский (Ryska) 

Те, кто участвует в расследовании они делают от имени власти работают над выявлением 

потоки различных типов транспортных средств и товаров через Svinesundsbron. 

Мы работаем на Ramboll Sweden AB дивизион, Юг. 

Исследование будет продолжаться в течение трех дней между 26/6 и 28/6 2013 года. 

Мы надеемся на ваше сотрудничество для обследования, чтобы быть как можно более 

полным. 



 
 

Български (Bulgariska) 

Лицата, участващи в разследването, което правят от името на властите работят за 

идентифициране на потоци от различни видове превозни средства и стоки през 

Svinesundsbron. 

Ние работим в Ramboll Sweden AB Дивизия Юг. 

Проучването ще продължи в продължение на три дни между 26/6 и 28/6 2013. 

Надяваме се на Вашето съдействие за проучване, за да бъде възможно най-изчерпателна. 

 

Polski (Polska) 

Osoby zaangażowane w badania robią w imieniu władz pracują zidentyfikować przepływy różnych 

rodzajów pojazdów i towarów przez Svinesundsbron. 

Pracujemy na Ramboll Sweden AB Division South. 

Nauka potrwa trzy dni między 26/6 i 28/6 2013. 

Mamy nadzieję na współpracę na badania, aby być jak najbardziej wszechstronna. 

 

Român (Rumänska) 

Cei implicați în anchetă se face în numele autorităților sunt de lucru pentru a identifica fluxurile de 

diferite tipuri de vehicule și bunuri din Svinesundsbron. 

Lucrăm la Ramboll Sweden AB Divizia de Sud. 

Studiul va continua timp de trei zile în perioada 26/6 și 28/6 2013. 

Speram ca pentru cooperarea pentru studiu să fie cât mai completă. 

 

  



 
 

Intervjuformulär Svinesund Svenska/Engelska 

Norsk tull Svinesund  
Svensk tull Svinesund  
 
Fordon (se bild) Vehicle type (see picture) 1 2 3 4 

Lastbil (& tankbil) Truck & Tank     
Lastbil m. släp Truck & Trailer     
Dragbil/Trailer (& släp) Tractor/Trailer     
Övrigt Other     
Land som lastbilen är 
registrerad i 

Land that the truck is 
registered in 

    

Sverige Sweden     
Norge Norway     
Danmark Denmark     
Övrigt Other     
Gods Goods     
Fisk Fish     
Övrigt livsmedel Other food Products     
Trä Wood     
Papper Paper     
Oljeprodukter Oil Products     
Övriga kemikalier Other Chemicals     
Sten/cement Stone/Cement     
Maskiner/Verkstadsprodukter Machinery/Engineering 

Products 
    

Övrigt styckegods General Cargo     
Övrig bulk Other bulk commodities     
Farligt gods  Hazardous Goods     
Har orange skylt (X om ja) Has orange sign (X if yes)     
      
Godsets vikt (ton) Weight of the goods (tons)     
Godsets startpunkt Start point of the goods     
Inom Sverige eller Norge Within Sweden or Norway     

Godsets målpunkt Destination of the Goods     
Inom Sverige eller Norge Within Sweden or Norway     
Transittrafik (om start el mål-

punkt utanför Sverige el Norge) 
Transit traffic (if the start or 

destination point outside Sweden or 
Norway) 

    

Oslo Hamn The Port of Oslo     
Göteborgs hamn The Port of Gothenburg     
Helsingborgs hamn The Port of Helsingborg     
Öresundsbron The Bridge of Öresund     
Trelleborgs hamn The Port of Trelleborg     
Annan hamn/bro/flygplats Other Port/Bridge/Airport     

 

 
  

Datum: 2013-06-___ Tid:_____ Signatur: __________ 



 
 

Intervjuformulär Svinesund Svenska/Tyska 

Norsk tull Svinesund  
Svensk tull Svinesund  
 
Fordon (se bild) Fahrzeugtyp (Siehe Bild) 1 2 3 4 

Lastbil (& tankbil) LKW & Tank     
Lastbil med släp LKW mit Anhänger     
Dragbil/Trailer (& släp) Traktor/Anhänger     
Övrigt Andere     
Land som lastbilen är 
registrerad i 

Land, dass Lkw in 
registriert 

    

Sverige Schweden     
Norge Norwegen     
Danmark Dänemark     
Övrigt Andere     
Gods Waren     
Fisk Fisch     
Övrigt livsmedel Andere Lebensmittel     
Trä Holz     
Papper Papier     
Oljeprodukter Ölprodukte     
Övriga kemikalier Sonstige Chemikalien     
Sten/cement Stein / Zement     
Maskiner/Verkstadsprodukter Maschinen / Engineering 

Produkte 
    

Övrigt styckegods Andere Stück     
Övrig bulk Andere Massengütern     
Farligt gods  Gefährliche Güter     
Har orange skylt (X om ja) Haben orange Zeichen (X, 

wenn vorhanden) 
    

      
Godsets vikt (ton) Gewicht der Güter (t)     
Godsets startpunkt Waren Ausgangspunkt     
Inom Sverige eller Norge In Schweden oder 

Norwegen 
    

Godsets målpunkt Waren Bestimmungsort     
Inom Sverige eller Norge In Schweden oder 

Norwegen 
    

Transittrafik (om start el mål-

punkt utanför Sverige el Norge) 
Der Transitverkehr (wenn der 

Start-oder Zielpunkt außerhalb 
Schwedens oder Norwegen) 

    

Oslo Hamn Hafen von Oslo     
Göteborgs hamn Hafen von Göteborg     
Helsingborgs hamn Hafen von Helsingborg     
Öresundsbron Öresundbrücke     
Trelleborgs hamn Hafen von Trelleborg     
Annan hamn/bro/flygplats Andere Hafen / Brücke / 

Flughafen 
    

 

 

Datum: 2013-06-___ Tid:_____ Signatur: __________ 



 
 

Intervjuformulär Svinesund Svenska/Bulgariska latin (Sannolikt även Serber, Kroater och Makedonier) 

Norsk tull Svinesund  
Svensk tull Svinesund  
 
Fordon (se bild) MPS (vij snimkata) 1 2 3 4 

Lastbil (& tankbil) Kamion (i tsisterna)     
Lastbil med släp Kamion s remarke     
Dragbil/Trailer (& släp) Vlekach/Pritsep (i remarke)     

Övrigt Drugi     

Land som lastbilen är 
registrerad i 

Strana na registracija na 
kamiona 

    

Sverige Shvetsija     

Norge Norvegija     

Danmark Danija     

Övrigt Druga     

Gods Tovari     

Fisk Riba     

Övrigt livsmedel Drugi hranitelni stoki     

Trä Dyrvesina     

Papper Hartija     

Oljeprodukter Petrolni produkti     

Övriga kemikalier Drugi himikali     

Sten/cement Balastar/tsiment     

Maskiner/Verkstadsprodukter Mashini/Produkti na 
mashinostroeneto 

    

Övrigt styckegods Drugo kargo     

Övrig bulk Drugi nasipni     

Farligt gods  Opasni tovari     

Har orange skylt (X om ja) S oranjev znak (X ili da)     

      

Godsets vikt (ton) Teglo na tovara (tonove)     

Godsets startpunkt Otpravna tochka na tovara     

Inom Sverige eller Norge V Shwetsija ili Norvegija     

Godsets målpunkt Krajna destinacija na 
tovara 

    

Inom Sverige eller Norge V Shwetsija ili Norwegija     

Transittrafik (om start el mål-

punkt utanför Sverige el Norge) 
Tranziten prevoz (ako 

nachalnata i krainata destinatsija 
sa izvyn Shvetsija ili Norvegija) 

    

Oslo Hamn Pristanishte Oslo     

Göteborgs hamn Pristanishte Goteborg     

Helsingborgs hamn Pristanishte Helsingborg     

Öresundsbron Oresundski most     

Trelleborgs hamn Pristanishte Treleborg     

Annan hamn/bro/flygplats Drugo 
pristanishte/letishte/most 

    

 

 
Kamion   Kamion s pritsep           Kamion s poluremarke 
  

Datum: 2013-06-___ Tid:_____ Signatur: __________ 



 
 

Intervjuformulär Svinesund Svenska/Bulgariska 

Norsk tull Svinesund  
Svensk tull Svinesund  
 
Fordon (se bild) МПС (виж снимката) 1 2 3 4 

Lastbil (& tankbil) Камион ( и цистерна)     
Lastbil med släp Камион с ремарке     
Dragbil/Trailer (& släp) Влекач/Прицеп (и полуремарке)     

Övrigt Други     

Land som lastbilen är 
registrerad i 

Страна на регистрация на 
камиона 

    

Sverige Швеция     

Norge Норвегия     

Danmark Дания     

Övrigt Друга     

Gods Товари     

Fisk Риба     

Övrigt livsmedel Други хранителни стоки     

Trä Дървесина     

Papper Хартия     

Oljeprodukter Петролни продукти     

Övriga kemikalier Други химикали     

Sten/cement Баластра/цимент     

Maskiner/Verkstadsprodukter Машини/Продукти на 
машиностроенето 

    

Övrigt styckegods Други карго     

Övrig bulk Други насипни     

Farligt gods  Опасни товари     

Har orange skylt (X om ja) С оранжев знак (Х или да)     

      

Godsets vikt (ton) Тегло на товара (тона)     

Godsets startpunkt Отправна точка на товара     

Inom Sverige eller Norge В Швеция или Норвегия     

Godsets målpunkt Крайна дестинация на товара     

Inom Sverige eller Norge В Швеция или Норвегия     

Transittrafik (om start el mål-

punkt utanför Sverige el Norge) 
Тразитен превоз (ако началната или 

крайна дестинация са извън Швеция или 
Норвегия) 

    

Oslo Hamn Пристанище Осло     

Göteborgs hamn Пристанище Гьотеборг     

Helsingborgs hamn Пристанище Хелсингбори     

Öresundsbron Йоресундски мост     

Trelleborgs hamn Пристанище Трелебори     

Annan hamn/bro/flygplats Друго пристанище /мост/ 
летище 

    

 

 
Камион   Камион с ремарке           Камион с полуремарке 

  

Datum: 2013-06-___ Tid:_____ Signatur: __________ 



 
 

Intervjuformulär Svinesund Svenska/Polska 

Norsk tull Svinesund  
Svensk tull Svinesund  
 
Fordon (se bild) Pojazdy (patrz zdjęcie) 1 2 3 4 

Lastbil (& tankbil) Ciężarówka (i zbiornik)     
Lastbil med släp Ciężarówka z przyczepą     
Dragbil/Trailer (& släp) Ciągniki / Trailer (& Trailer)     

Övrigt Pozostałe     

Land som lastbilen är 
registrerad i 

Grunt, że pojazd jest 
zarejestrowany w 

    

Sverige Szwecja     

Norge Norwegia     

Danmark Dania     

Övrigt Pozostałe     

Gods Towary     

Fisk Ryba     

Övrigt livsmedel Pozostałe jedzenie     

Trä Drewno     

Papper Papier     

Oljeprodukter Produkty naftowe     

Övriga kemikalier Inne substancje chemiczne     

Sten/cement Kamień / cement     

Maskiner/Verkstadsprodukter Maszyny / Inżynieria 
produkty 

    

Övrigt styckegods Pozostałe piece     

Övrig bulk Inne bulk     

Farligt gods  Przewóz towarów 
niebezpiecznych 

    

Har orange skylt (X om ja) Czy pomarańczowy znak (X 
jeśli tak) 

    

      

Godsets vikt (ton) Waga towaru (w tonach)     

Godsets startpunkt Towar punkt wyjścia     

Inom Sverige eller Norge W Szwecji i Norwegii     

Godsets målpunkt Punkt docelowy Towary     

Inom Sverige eller Norge W Szwecji i Norwegii     

Transittrafik (om start el mål-

punkt utanför Sverige el Norge) 
Ruch tranzytowy (w 

przypadku rozpoczęcia lub punkt 
celem poza Szwecja el Norwegii) 

    

Oslo Hamn Oslo Harbour     

Göteborgs hamn Port w Göteborgu     

Helsingborgs hamn Port Helsingborg     

Öresundsbron Mostu Öresund     

Trelleborgs hamn Port w Trelleborg     

Annan hamn/bro/flygplats Inne porty / bridge / 
airport 

    

 

 
   Ciężarówka   Ciężarówka z przyczepą            Ciągniki / Trailer (& Trailer) 
  

Datum: 2013-06-___ Tid:_____ Signatur: __________ 



 
 

Intervjuformulär Svinesund Svenska/Ryska latin 

Norsk tull Svinesund  
Svensk tull Svinesund  
 
Fordon (se bild) Avtomobil 1 2 3 4 

Lastbil (& tankbil) Gruzovik (i tsistern)     
Lastbil med släp Gruzovik s pritsepom     
Dragbil/Trailer& släp) Sedelnii 

tiagach/polupritsep 
    

Övrigt Drugie     

Land som lastbilen är 
registrerad i 

Strana, v kotoroi gruzovik 
zaregestrirovan 

    

Sverige Swetsija     

Norge Norvegija     

Danmark Danija     

Övrigt Drugaja     

Gods Tovari     

Fisk Rijba     

Övrigt livsmedel Drugie pishtevie produkti     

Trä Derevo     

Papper Bumaga     

Oljeprodukter Nefteprodukti     

Övriga kemikalier Drugie himicheskie 
veshtestva 

    

Sten/cement Kamen/Tsiment     

Maskiner/Verkstads-
produkter 

Mashini/Produktsija 
mashinostroenija 

    

Övrigt styckegods Drugoe kargo     

Övrig bulk Drugie sipuchie      

Farligt gods  Opasnie gruzi     

Har orange skylt (X om ja) Est oranjevii znak (X esli da)     

      

Godsets vikt (ton) Ves gruza (tonn)     

Godsets startpunkt Nachalnaija tochka gruza     

Inom Sverige eller Norge V Shwetsii ili Norwegii     

Godsets målpunkt Konechnaija tochka gruza     

Inom Sverige eller Norge V Shwetsii ili Norwegii     

Transittrafik (om start el mål-

punkt utanför Sverige el Norge) 
Tranzitnij perevoz (esli 

nachalnaija/konechnaija tochka 
vne Shwetsii ili Norvegii 

    

Oslo Hamn Port Oslo     

Göteborgs hamn Port Geteborg     

Helsingborgs hamn Port Helsingborg     

Öresundsbron Eresundskij most     

Trelleborgs hamn Port Trelleborg     

Annan hamn/bro/flygplats Drugoi port/most/aeroport     

 

 
    Gruzovik   Gruzovik s pritsepom                 Gruzovik s poluipritsepom 

Datum: 2013-06-___ Tid:_____ Signatur: __________ 



 
 

Intervjuformulär Svinesund Svenska/Ryska kyrillisk 

Norsk tull Svinesund  
Svensk tull Svinesund  
 

Fordon (se bild) Автомобиль 1 2 3 4 

Lastbil (& tankbil) Грузовик ( и цистерн)     
Lastbil med släp Грузовик с прицепом     
Dragbil/Trailer (& släp) Седельный тягач/ с 

полуприцепом (Прицеп) 
    

Övrigt Другие     

Land som lastbilen är 
registrerad i 

Страна, в которой грузовик 
зарегистрирован 

    

Sverige Швеция     

Norge Норвегия     

Danmark Дания     

Övrigt Другая     

Gods Товары     

Fisk Рыба     

Övrigt livsmedel Другие пищевые продукты     

Trä Дерево     

Papper Бумага     

Oljeprodukter Нефтепродукты     

Övriga kemikalier Другие химические 
вещества 

    

Sten/cement Камень / цемент     

Maskiner/Verkstads-
produkter 

Машины/Продукция 
машиностроения 

    

Övrigt styckegods Другое карго     

Övrig bulk Других сыпучих     

Farligt gods  Опасные грузы     

Har orange skylt (X om 
ja) 

Есть оранжевой знак (X 
если да) 

    

      

Godsets vikt (ton) Вес груза (тонн)     

Godsets startpunkt Начальная точка товара     

Inom Sverige eller Norge В Швеции или Норвегии     

Godsets målpunkt Конечная  точка товара     

Inom Sverige eller Norge В Швеции или Норвегии     

Transittrafik (om start el 

mål-punkt utanför Sverige el 
Norge) 

Транзитный перевоз (если 

начальная / конечная точка вне 
Швеции или Норвегии) 

    

Oslo Hamn Порт Осло     

Göteborgs hamn Порт Гётеборг     

Helsingborgs hamn Порт Хельсингборг     

Öresundsbron Эресуннский мост     

Trelleborgs hamn Порт Треллеборг     

Annan 
hamn/bro/flygplats 

Другой порт/мост/ 
аэропорт 

    

 

 
Грузовик  Грузовик с прицепом  Грузовик с полуприцепом 

Datum: 2013-06-___ Tid:_____ Signatur: __________ 



 
 

Intervjuformulär Svinesund Svenska/Rumänska 

Norsk tull Svinesund  
Svensk tull Svinesund  
 
Fordon (se bild) Vehicul (vizualiza 

imaginea) 
1 2 3 4 

Lastbil (& tankbil) Camioane (& rezervor)     
Lastbil m. släp Autocamion cu remorcă     
Dragbil/Trailer (& släp) Tractor/remorcă (&trailer)     
Övrigt alte     
Land som lastbilen är 
registrerad i 

Terenuri care camionul 
este înregistrat în 

    

Sverige Suedia     
Norge Norvegia     
Danmark Danemarca     
Övrigt alte     
 Gods bunuri     
Fisk pește     
Övrigt livsmedel alte produse alimentare     
Trä lemn     
Papper hârtie     
Oljeprodukter produse petroliere     
Övriga kemikalier alte substanțe chimice     
Sten/cement Piatra / ciment     
Maskiner/Verkstadsprodukter Masini / Inginerie produse     
Övrigt styckegods alte piese     
Övrig bulk alte vrac     
Farligt gods  mărfuri periculoase     
Har orange skylt (X om ja) Au semn portocaliu (X dacă 

da) 
    

      
Godsets vikt (ton) Greutatea mărfurilor 

(tone) 
    

Godsets startpunkt Marfuri punct de plecare     
Inom Sverige eller Norge În Suedia și Norvegia     

Godsets målpunkt Marfuri punctul de 
destinație 

    

Inom Sverige eller Norge În Suedia și Norvegia     
Transittrafik (om start el mål-

punkt utanför Sverige el Norge) 
Traficul de tranzit (în cazul în 

care punct de plecare sau scop in 
afara Suediei el Norvegia) 

    

Oslo Hamn portul din Oslo     
Göteborgs hamn portul din Gothenburg     
Helsingborgs hamn portul din Helsingborg     
Öresundsbron Podul Öresund     
Trelleborgs hamn Portul de Trelleborg     
Annan hamn/bro/flygplats Alt port / pod / aeroportul     

 

 
Camioane (& rezervor)  Autocamion cu remorcă                Tractor / remorcă (& trailer) 

Datum: 2013-06-___ Tid:_____ Signatur: __________ 



 
 

BILAGA 3 OMRÅDESINDELNING 
 

 

  



 
 

BILAGA 4 GODSSLAGSINDELNING 
 

 

 

 


