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Förord 
Denna rapport ingår som en del i avrapporteringen av projektet KVAL. Det övergripande syftet med 

projektet är att bidra till förbättring av den svenska nationella godstransportmodellen SAMGODS 

genom utveckling och genomförande av valideringsmetodik. Uppdragsgivare är Trafikverket med 

Carsten Sachse som handläggare. I projektet har tidigare utgivits, ”KVAL – Valideringsmetoder för 

Samgods, Förstudie”1, ”KVAL – Validering av Samgods mot sjöfartsstatistik”2, ”Validitet av VFU 2009 

för validering av Samgods”3 samt ”KVAL - PM: Validering av PWC-matriser 2009 mot 

varuflödesundersökningen 2009 för jordbruksprodukter och rundvirke”4. 

Rapporten har författats av Rune Karlsson, VTI. Arbetet har genomförts i samarbete med övriga 

medlemmar i projektgruppen: Leonid Engelson, KTH (projektledare); Henrik Edwards, Sweco; Per 

Eriksson, Trafikverket; Christer Persson, KTH och Petter Hill, Trafikverket. 

En förutsättning för att detta arbete kunnat genomföras har varit tillgång till sekretesskyddade 

mikrodata från främst undersökningen Lastbilstrafik, för vilken Trafikanalys ansvarar, och 

motsvarande data över utländska lastbilstransporter från Eurostat. Rapporten innehåller dock inga 

känsliga data eller annan information som bryter mot sekretesskyddet. 

 

  

                                                           
1http://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/rapport_
forstudie_kval.pdf 
2https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/vti_vali
dering_av_samgods_mot_sjofartsstatistik.pdf 
3https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/pm_kva
l2_validitet_av_vfu_-2009_for-validering-av-samgods_20171106.pdf 
4https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/pm_vali

dering_regbranscher180926.pdf 

  

https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/pm_kval2_validitet_av_vfu_-2009_for-validering-av-samgods_20171106.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/pm_kval2_validitet_av_vfu_-2009_for-validering-av-samgods_20171106.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/pm_validering_regbranscher180926.pdf
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Bilaga 2 Variabelbeskrivning för data från Eurostat 

Bilaga 3 NUTS2-regioner i Sverige 

Bilaga 4 Nationella viktgränser för lastbilar 

 

 

Förkortningar: 

 

ASEK Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. 

AT ”Articulated truck”, dragbil med påhängsvagn, dvs semitrailerekipage. 

EuLU Europeiska lastbilsundersökningar (exklusive den svenska). Omfattar 

utlandsregistrerade lastbilars körningar. 

HGV40 Lastbilsklass i Samgods. Totalvikt 24-40 ton. 

HGV60 Lastbilsklass i Samgods. Totalvikt 40-60 ton. 

LGV3 Lastbilsklass i Samgods. Lätta lastbilar, dvs totalvikt högst 3.5 ton. 

MGV16 Lastbilsklass i Samgods. Totalvikt 3.5-16 ton. 

MGV24 Lastbilsklass i Samgods. Totalvikt 16-24 ton. 

NST/R NST/R (Standard goods classification for transport statistics, revised) har använts 

sedan 1967 för klassificering av varuslag. Den har sedan 2008 ersatts av en mer 

modern indelning, NST2007 

NST2007 Se NST/R. 

RCM “Rail Capacity Management”, en modul i Samgods som tillser att givna 

kapacitetsbegränsningar på järnväg upprätthålls. 

SvLU Svenska lastbilsundersökningen (från Trafikanalys). Omfattar svenskregistrerade 

lastbilar och både inrikes och utrikes transporter 

SU Trafikanalys utredning om stilleståndsproblematiken i den svenska 

lastbilsundersökningen. 

TT ”Truck and trailer”, vanlig lastbil med släpvagn. 

 

 



6 
 

 
 

1 Inledning 
Denna rapport ingår som en del i avrapporteringen av projektet KVAL. Projektet har som helhet 

syftet att bidra till förbättring av den svenska nationella godstransportmodellen, SAMGODS, genom 

utveckling och genomförande av valideringsmetodik. En mer övergripande beskrivning över 

målsättningen i KVAL-projektet har tidigare presenterats i en förstudie, se (Trafikverket, 2016). I en 

tidigare rapport/PM har motsvarande undersökning gjorts baserad på hamnstatistik från Trafikanalys 

undersökning ”Sjötrafik”, se (Trafikverket, 2017a). 

Den grundläggande frågeställningen i detta delprojekt var ursprungligen i vilken mån mikrodata från 

”Lastbilsundersökningen” (eller Lastbilstrafik 2012 som är den mer officiella benämningen) kan 

användas som valideringsdata för Samgods-modellen. Lastbilsundersökningen (SvLU), för vilken 

Trafikanalys ansvarar, är primärt designad och genomförd för att vara ett underlag för Sveriges 

officiella statistik om lastbilstrafik och -transporter. Men insamlade data innehåller mycket värdefull 

information som skulle kunna användas även för andra ändamål än det ursprungliga. Ett närliggande 

sådant ändamål är just validering av Samgods-modellen. Något sådant försök har tidigare inte gjorts, 

främst kanske på grund av det sekretesskydd som påläggs mikrodata från de statistiska 

undersökningarna. I forskningsprojektet KVAL  har emellertid tillgång till sådana mikrodata medgivits 

och detta har öppnat upp för denna typ av studier.    

Mikrodata är nödvändigt för att i grunden förstå den statistik som Trafikanalys publicerar och för att 

klargöra i vilken mån statistiken är jämförbar med Samgods. Särskilt värdefull är den vid analys av de 

lastbilsklasser som används i Samgods. 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att ”Lastbilsundersökningen”, som endast omfattar 

svenskregistrerade fordon, behöver kompletteras med data om utländska lastbilars körningar i 

Sverige för att valideringen av Samgods ska bli meningsfull. Därför har vi inskaffat mikrodata från 

Eurostat som inkluderar lastbilsundersökningar från övriga EU-länder (EuLU). Eftersom varje lands 

undersökning omfattar både körningar i det egna landet och utrikes körningar, så kan vi även få en 

god bild av de utländska lastbilarnas körningar i Sverige. 

Förutom denna utvidgning har vi även breddat valideringen något genom att även använda data från 

Trafikverkets undersökning av lastbilstransporter genom hamnar i södra och västra Sverige. 

Valideringen omfattar data för år 2012, dvs. det år som används som basår (basprognos 2014) i 

Samgods version 1.1.1.  

En jämförelse mellan Samgods-data och data från ”Lastbilsundersökningen” är långt ifrån problemfri. 

Nedan listas några av de allvarligaste svårigheterna: 

1. De utlandsregistrerade lastbilarna ingår ej i den svenska lastbilsundersökningen. 

2. Lastbilsklasserna i Samgods är oklart definierade.  

3. Olika varugruppskoder används i Samgods (NST/R) och ”Lastbilsundersökningen” (NST2007)5. 

4. SvLU omfattar alla lastbilar med en maxlastvikt överstigande 3.5 ton. Detta innebär att 

lastbilar i de lättare Samgodsklasserna (LGV3, dvs lätta lastbilar, och MGV16, dvs totalvikt 

under 16 ton) inte täcks av SvLU. 

                                                           
5 NST/R (Standard goods classification for transport statistics, revised) har använts sedan 1967 för klassificering 
av varuslag. Den har sedan 2008 ersatts av en mer modern indelning, NST2007.  
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5. Statistiska data uttrycks i form av konfidensintervall. För härledda kvantiteter kan det vara 

svårt att skatta konfidensintervall.  

Vad gäller datakvalitén så finns frågetecken både när det gäller den svenska och de utländska 

lastbilsundersökningarna. För SvLU har sedan länge det s.k. stillaståendeproblemet varit känt, dvs att 

respondenter av bekvämlighet rapporterar att fordonet stått stilla under undersökningsperioden, 

trots att de i verkligheten varit aktiva. Trafikanalys har dock genomfört kompletterande 

undersökningar för att komma till rätta med detta och en justering av ursprungliga data har gjorts 

(genom justering av uppräkningsfaktorer). Därmed anser man att kvalitén för SvLU avsevärt 

förbättrats. Samtliga beräkningar i detta PM baserade på SvLU har utgått från de justerade 

kvantiteterna. 

Beträffande data från EuLU, finns det anledning att befara att de kan vara av betydligt sämre kvalité 

än från SvLU. Därför har i rapporten inkluderats sammanfattningar från några fristående fältstudier 

där man i vissa punkter (särskilt hamnterminaler) försökt kartlägga omfattningen av transporter med 

de utlandsregistrerade lastbilarna.  

I föreliggande PM beskrivs dels hur dessa problem har tacklats, dels presenteras resultat från 

jämförelserna. I avsnitt 2 beskrivs de utdata från Samgods som används vid valideringen. I avsnitt 3 

beskrivs kortfattat upplägget för Lastbilsundersökningen samt den data som erhålls därifrån. I samma 

avsnitt beskrivs även data från Eurostat och kvalitén på dessa diskuteras ingående. I avsnitt 4 

avhandlas den besvärliga problematiken kring lastbilsklasserna i Samgods. Jämförelsen mellan 

Samgods och lastbilsundersökningarna görs i avsnitt 5. Avsnitt 6 ägnas åt jämförelser mellan 

Samgods och Trafikverkets fältstudier över lastbilstransporter genom syd- och västsvenska hamnar. 

Slutligen, i avsnitt 7, sammanfattas de viktigaste erfarenheterna från arbetet. 
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2 Utdata från Samgods 
I första hand har följande utdata från Samgods6 använts (i samtliga fall RCM-versionerna): 

• Rapport-tabeller i Access: I synnerhet Samgods-Report 1, 4 och 10. 

• ChainChoi-filer: Dessa filer innehåller OD-flöden (av fartyg och gods) mellan de noder där 

omlastningar sker (lastbils-, jvg-terminaler, hamnar) eller där flöden genereras (centroider). 

Förutom uppdelning på ton och fartygstyp görs här även uppdelning per varugrupp.  

• Extract-filer7: Innehåller, liksom ChainChoi-filerna, flöden (av fartyg och gods) mellan 

terminaler, hamnar och centroider, men ingen uppdelning på varugrupper görs här.  

Utifrån ovanstående utdata görs beräkningar av exempelvis fkm och tonkm på aggregerad geografisk 

nivå beräknas för olika fordonsklasser, och från ChainChoi-filerna även nedbrutet på varugrupper.  

I Samgods finns en kraftig redundans av utdata, dvs samma typ av information kan finnas i flera olika 

utdatatabeller. Detta innebär att jämförelser (mot statistiska data) kan göras för ett antal olika 

utdatatabeller i Samgods. En metodfråga som därvid uppstår är: ska valideringen göras med 

avseende på flera olika (mer eller mindre8 ekvivalenta) utdatatabeller i Samgods? Vår utgångspunkt 

har här varit (liksom i sjöfartsstudien) att alla utdata från Samgods är konsistenta med varandra och 

att vi använder den utdatatyp som är lämpligast för jämförelsen. Konsistenskontroller för utdata från 

Samgods ligger således utanför ramen för detta arbete. 

 

  

                                                           
6 För en översikt av Samgodsmodellen hänvisas till (Bergquist,2016). 
7 Se filer …\output\STAN.dat som kan fördelas också per fordon. 
8 Notera att tomflöden inte alltid är inkluderade. 
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3 Statistiska data: ”Lastbilsundersökningen” den svenska och de 

utländska 

3.1 Den svenska lastbilsundersökningen 
Data från ”Lastbilsundersökningen” (SvLU) beskriver körningar med svenskregistrerade lastbilar och 

sändningar av gods på lastbil. Texten i avsnitt 3.1.1 är till stora delar hämtade från (Trafikanalys, 

2014a). För utförligare beskrivning hänvisas till denna referens.  

3.1.1 Allmänt 
Den officiella statistiken över godstransporter med tunga lastbilar, lastbilsundersökningen, visar in- 

och utrikesverksamhet för svenskregistrerade tunga lastbilar. Populationen består av objektet 

”lastbil” och avser endast transporter som utförs av svenskregistrerade last-/dragbilar med en 

maximilastvikt på 3,5 ton eller mer.  

Populationsstorleken uppgår till cirka 60 000 lastbilar. Urvalsstorleken är cirka 3 000 fordon per 

kvartal, det vill säga cirka 12 000 årligen. Urvalsmetoden är obundet slumpmässigt urval inom 52 

fördefinierade strata. För varje utvald lastbil ska uppgifter lämnas avseende en specifik mätvecka. 

Uppgiftslämnare är lastbilägaren vid den aktuella tidpunkten. En sändningsjournal innehållande 

bland annat lastningsort, lossningsort, körda kilometer, sändningens vikt och varuslag ska besvaras 

avseende den aktuella mätveckan. Uppgiftsinsamling sker huvudsakligen via postenkät, med två 

skriftliga påminnelser samt telefonpåminnelser. Datainsamling pågår kontinuerligt samtliga veckor 

under året.  

Statistiken publiceras kvartalsvis och efter varje årsslut publiceras årvis statistik. De viktigaste 

målstorheter som skattas är transporterad godsmängd, antal utförda transporter, trafikarbete (mätt 

som antal körda kilometer) samt transportarbete (mätt som tonkilometer) nationellt och 

internationellt. Viktiga redovisningsgrupper är in- och utrikestrafik, varuslag, på- och 

avlastningsområde, lastbilens (eller lastbilsekipagets) antal axlar och totalvikt. Svarsandelen i 

undersökningen ligger kring 70 procent och har så varit de senaste åren (2015). 

3.1.2 Körtyper 
Ett viktigt koncept i undersökningen är Körtyper. Vi beskriver därför detta mer utförligt här. Texten är 

till stor del hämtad direkt från Trafikanalys beskrivning av statistiken. 

Det centrala observationsobjektet i undersökningen är sändning, dvs uppgiftslämnarna fyller i 

sändningarna under mätveckan. Begreppet sändning hänförs till transport av ett bestämt varuparti 

från ett pålastningsställe till ett avlastningsställe med en specifik lastbil. Dessa grupperas/konverteras 

därefter till körningar som utgör den undersökningsenhet som ligger till grund för publicerad 

statistik. I de flesta situationer är sändning och körning ekvivalenta men det finns undantag. 

Sändningarna klassificeras till fyra olika typer av körningar (typiska andelar för resp typ anges inom 

parentes): 

• Single stop-körning (45-55%): Ett varuparti transporteras från ett pålastningsställe till ett 

avlastningsställe. I detta fall är sändning och körning ekvivalenta. 

• Multi stop-körning (1-3%): Består av två till fyra sändningar med olika på- och 

avlastningsställen. Sändning och körning är inte ekvivalenta. 

• Distributions/uppsamlingsrunda (10-20%): Varuuppsamling och/eller varuinsamling med 

minst fem lastnings- och/eller lossningsplatser. För denna körtyp behöver uppgiftslämnare 

endast ange första resp. sista på/avlastningsställe i rundan. För en 
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distributions/uppsamlingsrunda anges den uppskattade genomsnittsvikten på varorna. 

Sändning och körning betraktas som ekvivalenta. 

• Tomkörning (25-35%): En körning utan last. Sändning och körning betraktas som ekvivalenta.  

Av de fyra körtyperna är det således enbart multi stop-körningar där sändningar och körningar skiljer 

sig från varandra. Hur sändningsdata konverteras till körningsdata illustreras i Tabell 3.1. De tre 

sändningarna ingår i en och samma körning med Göteborg som startort och Stockholm som slutort. 

Körningens längd (Göteborg->Lidköping->Örebro->Västerås->Stockholm) uppgår till 508 km. Den 

genomsnittliga vikten på godset för körningen beräknas som summan av tonkm för de tre 

sändningarna dividerat med körningens längd, dvs. 6642.4/508 = 13076 kg. (Jämför med den totalt 

pålastade vikten för körningen, 18300 kg.) Som varuslag för körningen väljs varuslaget för den 

tyngsta sändningen. 

Tabell 3.1 Exempel på tre sändningar i en multistop-körning 

 

 

3.1.3 Tabeller och variabler 
Data utgörs väsentligen av följande tre tabeller: 

• Körningar: Varje post svarar mot en körning.  

• Sändningar: En sändning svarar ofta entydigt mot en körning, men inte alltid.  

• Urval: Här beskrivs det gjorda urvalet närmare. 

I de flesta fall räcker data från tabellen Körningar för att genomföra de beräkningar som behövs. En 

praktisk detalj är att uppräkningsfaktorer för aktuell post finns inlagda i tabellen vilket underlättar 

beräkningar av totaler och konfidensintervall. Även inflationsfaktorer från stillestånds-

undersökningen finns tillgängliga. 

I Bilaga 1 visas en översikt över de fält (variabler) som finns i tabellen Körningar samt exempelvärden 

och förklaring.  

3.1.4 Trafikanalys revidering av ”Lastbilsundersökningen” - stilleståndsundersökningen 
Trafikanalys konstaterade för ett antal år sedan, genom bland annat jämförelser med 

körsträckeregister och branschregister för timmertransporter, att skattningarna av trafikarbetet 

baserade på lastbilsundersökningen vid den tiden var alltför låga. En förklaring till detta fann man i 

den så kallade stilleståndsproblematiken, dvs. att många respondenter i Lastbilsundersökningen av 

bekvämlighet angett att det undersökta fordonet stått stilla hela undersökningsveckan trots att 

körningar ändå gjorts. Trafikanalys har tagit fram en metod för kompensering för dessa stillestånd. 

Metoden beskrivs utförligt i (Trafikanalys,2015a). Denna metod tillämpas sedan 2015 vid 

framtagande av den officiella statistiken. För år 2012-2014 finns parallella tidsserier, utan resp. med 

revidering, för att överbrygga tidsseriebrottet. 

Pålastort Avlastort Fraktade km Vikt på gods (kg) TonKm 

Sändning 1 Göteborg Västerås 386 8 500 3 281.0

Sändning 2 Göteborg Örebro 291 4 200 1 222.2

Sändning 3 Lidköping Stockholm 382 5 600 2 139.2

Avgångsort Ankomstort Körda km Medelvikt (kg) Tonkm

Körning Göteborg Stockholm 508 13 076 6642.4
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Metoden består i att genomföra en parallell (hjälp-)undersökning till Lastbilsundersökningen 

benämnd stilleståndsundersökningen (SU). SU genomförs som en stratifierad urvalsundersökning 

med 10 strata och 50 utvalda lastbilar per stratum. De utvalda lastbilarna i SU kontaktas via telefon 

och endast en fråga ställs: ”Har ni använt fordonet för godstransporter förra veckan?”. Från SU fås 

därmed (per stratum) en skattad sann andel lastbilsveckor med körningar medan vi från SvLU får en 

rapporterad andel körningar. Man beräknar för varje stratum inflationsfaktorer som kvoten mellan 

sådana andelar i SU och LU. Slutligen revideras de ursprungliga uppräkningsfaktorerna (från urval till 

population) genom att man multiplicerar dem med motsvarande inflationsfaktor. I det uttag av 

mikrodata vi fått från Trafikanalys ingår inflationsfaktorerna. 

3.1.5 Datakvalitet i övrigt i Lastbilsundersökningen 
Målpopulationen i SvLU utgörs av alla varutransporter som utförts av svenska lastbilar/dragbilar med 

maxlastvikt på 3.5 ton eller mer. Att utländska lastbilar inte ingår i data är således ingen defekt i 

själva undersökningen utan är en följd av designen.  

En viktig skillnad jämfört med sjöfartsstatistiken är att bortfallet av varukoder i data från SvLU är 

förhållandevis litet. Uppenbarligen har förarna av lastbilarna i allmänhet god kännedom om vad slags 

gods som lastbilen fraktar (och väsentligt färre ton att hålla reda på). För ”Sjötrafik” var motsvarande 

bortfall stort, ca 30% av godsvikten. En annan skillnad mot ”Sjötrafik” är att SvLU är en 

urvalsundersökning medan ”Sjötrafik” kan betraktas som en totalundersökning. 

Bland övriga mätfel som kan uppstå nämns i ”Beskrivningen av statistiken” bl. a. osäkra vikt- och 

kilometeruppgifter samt saknade tomkörningar. I de fall kilometeruppgift saknas, imputeras dessa av 

statistikproducenten med hjälp av ett ruttplaneringsprogram. För vissa typer av sändningar har 

uppgiftslämnaren svårt att veta godsvikten (exempelvis om uppdraget består i att hämta en 

påhängsvagn vid en lastbilsterminal och köra denna till en annan terminal). I sådana fall måste vikten 

uppskattas. I vissa fall kan även varuslaget vara okänt. 

Vid distributionsrundor kan uppgiftslämnaren missförstå instruktionerna och i stället för (den 

korrekta) genomsnittsvikten under körningen ange vikten vid rundans start. 

Ett potentiellt mätfel är även underrapportering av enskilda transporter under mätveckan. Detta kan 

inträffa om en lastbilsägare svarar på undersökningen men glömmer bort att ta med exempelvis 

tomtransporter.  

3.2 Internationella lastbilsundersökningar 
Eftersom de utländska lastbilarna utgör en betydande andel av lastbilarna på de svenska vägarna är 

det nödvändigt att ta hänsyn till dessa vid en validering av Samgods. (Samgods gör ju ingen åtskillnad 

mellan svenska och utländska fordon.) Lastbilsundersökningar liknande den svenska genomförs i de 

flesta EU-länder och även vissa länder utanför EU. Mikrodata från dessa samlas hos EU:s 

statistikbyrå, Eurostat, i gemensamma samlingstabeller. I princip utgör sålunda data från den svenska 

lastbilsundersökningen en delmängd av Eurostatdata9. Eftersom varje lands undersökning omfattar 

både inrikes och utrikes transporter av de ”egna” lastbilarna, finns det därmed goda möjligheter att 

kartlägga de utländska lastbilarnas körningar i Sverige.  

                                                           
9 Inrapporteringen från varje lands ansvariga myndighet görs enligt den EU-förordning som reglerar ländernas 
statistikinsamling.  
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3.2.1 Trafikanalys bearbetning av Eurostatdata 
Trafikanalys publicerar årligen resultat rörande utländska lastbilars transporter i Sverige10. För 2012 

redovisas resultat i (Trafikanalys, 2014b) och (Trafikanalys,2016). Rapporten finns utgiven dels som 

pdf-fil11, dels i form av en Excel-fil med tabeller. Resultaten baseras på mikrodata från Eurostat för år 

2012, EuLU.  

Kvalitén på resultaten beror på kvalitén på de enskilda ländernas undersökningar. Dessa kan vara 

olika designade12 (olika urvalsramar, mätförfarande, urvalsstorlek, bortfallsfrekvens, hantering av 

bortfall och granskning). Någon omräkning av statistiken med avseende på stilleståndsproblematiken 

har inte kunnat genomföras eftersom en sådan då bör göras för alla länder som ingår om den ska bli 

heltäckande13. Trafikanalys har heller inte försökt att jämföra statistiken mot andra oberoende 

datakällor för att få en bild av kvalitén på data.  

Trafikanalys presenterar inte några konfidensintervall för sina resultat om utländska lastbilar. 

Anledningen till detta är:  

För vissa länder är skattningarna av lastbilstrafiken i Sverige baserad på ett fåtal observationer, detta gäller 

främst de länder som trafikerar Sverige i liten utsträckning. För dessa länder är skattningen av lastbilstrafiken i 

Sverige väldigt osäker och det finns inga möjligheter att beräkna osäkerhetsmått i form av exempelvis urvalsfel. 

I resultattabellerna för trafik- och transportarbete har man valt att redovisa resultat på svenska 

vägar. (I Eurostatdata får man per automatik i stället motsvarande värden för hela transporten från 

avgångsorten till destinationsorten, inklusive den del som ligger i utlandet). För att uppnå detta har 

Trafikanalys använt en särskild avståndsprogramvara, Route LogiX, som modellerar färdväg mellan 

mittpunkterna mellan resp. start- och slutregion, och därur skattar hur lång körsträcka som utförts 

inom Sveriges gränser. Eftersom information om gränspassager saknas blir denna skattning inte helt 

tillförlitlig.   

3.2.2 Vårt uttag från Eurostat 
Eftersom valideringsarbetet kräver att grupperingar av statistiska data svarar mot de grupperingar 

som används i Samgods (t ex viktklasserna) behöver vi mikrodata från vilka vi kan göra motsvarande 

grupperingar. Tyvärr är Trafikanalys förhindrat att dela med sig sina internationella mikrodata till 

tredje part på grund av att dess avtal med Eurostat inte medger detta. Vi har därför ansett oss 

nödgade att själva ansöka om mikrodata från Eurostat14.  

I Bilaga 2 finns en förteckning över de variabler som ingår i vårt uttag. 

                                                           
10 Rapportserien Utländska lastbilstransporter i Sverige tillhör inte den officiella statistiken, men syftar till att 
komplettera den officiella statistiken om de svenska lastbilarna för att få en helhetsbild av trafik- och transport-
arbetet i Sverige. 
11 På grund av vissa felaktigheter i den ursprungliga rapporten har Trafikanalys dragit tillbaka word/pdf-
versionen av rapporten (Trafikanalys,2014b). Däremot finns tabellbilagan i Excel uppdaterad med korrigerade 
tabeller (Trafikanalys,2016) och publicerad på Trafikanalys hemsida. 
12 Denna beskrivning är hämtad ur (Trafikanalys,2014b). 
13 Enligt uppgift från Sara Berntsson, Trafikanalys, så är stillaståndsproblematiken uppmärksammat vid Eurostat 
och har diskuterats vid gemensamma möten. 
14 Ett ytterligare skäl till att vi ansökt om dessa data är att KVAL-projektet som helhet handlar om 
metodutveckling, och vi har därför velat göra mer explorativa studier av data och få erfarenheter av detta.    
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Trots den omständliga procedur (rörande sekretessfrågor) som omger ansökan om mikrodata från 

Eurostat har de data som erhålls därifrån genomgått en anonymiseringsprocess15. Ett exempel på 

anonymisering som man gjort är att avgångs och destinationsområdena för en körning ändrats från 

den nationellt inrapporterade NUTS3-nivån (motsvarande län) till NUTS2-nivån. Ur NUTS2-koden kan 

man normalt enkelt utläsa landskoden (t ex ”SE12”). Men vid anonymiseringen har man även ersatt 

NUTS2-koden med en generell skyddskod (”SUPP”) i de fall då antal transporter till området varit 

litet. Tyvärr kan man för dessa inte utläsa vilket land som koden avser, exempelvis Sverige eller 

utlandet och vi får ett onödigt bortfall16. För övrigt är sannolikt NUTS2 en lämplig nivå att använda 

med tanke på den statistiska osäkerheten. Vårt uttag innehöll inte någon data om vilket land 

fordonet var registrerat i, men det har gått att identifiera och urskilja de svenska fordonen från de 

utländska genom jämförelser med den svenska lastbilsundersökningen (särskilt genom att använda 

totalvikt, maxlastvikt, körsträcka, lastningsland och lossningsland). 

Datamängden från Eurostat är något annorlunda strukturerad jämfört med motsvarande i SvLU. 

Förutom att antal tillgängliga variabler är betydligt färre än de som ingår i den svenska 

undersökningen så finns även vissa andra skillnader. Exempelvis har man i SvLU sammanfört 

upprepade identiska turer till en enda post och infört en extra variabel, AntalLikaKorn, som anger hur 

många gånger samma tur körts. I Eurostatdata anges däremot alla körningar explicit, oavsett om de 

är upprepningar eller ej. Uppräkningsfaktorer finns med i EuLU men inflationsfaktorer från 

stillaståndsundersökningen för de svenska lastbilarna saknas. Vikterna för varje sändning har i 

Eurostatdata avrundats till jämna 100-tals kilogram. Detta leder till att statistik för antal lastade ton 

och tonkm avviker något när den baseras på EuLU jämfört med SvLU. 

Något försök till skattning av trafik- och transportarbete på svenska vägar, motsvarande den som 

Trafikanalys genomfört, har inte gjorts i detta arbete. 

3.3 Hur pålitliga är data om de utländska lastbilarna? 
Med anledning av den betydande andelen utländska lastbilar på våra svenska vägar så blir frågan 

väsentlig för vårt valideringsarbete: hur pålitliga är egentligen data för de utlandsregistrerade 

fordonen i Eurostatdata? Är dessa av tillräcklig kvalité för att användas vid valideringen av Samgods? 

Trafikanalys tar upp frågan i (Trafikanalys,2015a):  

Lastbilsundersökningen regleras enligt Rådets förordning (EU) nr 70/2012 av den 18 januari 2012 om 

statistikrapportering om varutransporter på väg. Dessutom finns det drygt en handfull ytterligare styrande 

förordningar. Förordning nr 70/2012 är dock huvudförordningen. Ett viktigt krav från EU som påverkar 

urvalsstorleken är de precisionskrav som ställs på undersökningen. Kravet är att den relativa felmarginalen vid 

95 procents konfidens av de årliga skattningarna av antal transporterade ton, transporterade tonkilometer 

samt det totala antalet avverkade kilometer med last för den totala varutransporten på väg och den nationella 

varutransporten på väg, inte ska överstiga ± 5 procent.    

Formellt bör kvalitén sålunda vara mycket god. Men i verkligheten är förmodligen data avsevärt 

sämre. Exempelvis saknas data från vissa länder17, och sannolikt ingår inte heller trafik som utförs av 

utländska lastbilar som saknar tillstånd, speciellt kanske när det gäller cabotage-trafik. Om man 

                                                           
15 Reglerna för anonymiseringen av data baseras på (Domingo-Ferrer,2012).  
16 Ett förbiseende från vår sida att inte begära landskoden för körningarnas avgångs- resp 
destinationsområden. 
17 Länder som ingår för 2012: Alla EU-länder år 2012 utom Italien, Storbritannien och Grekland. Därtill kommer: 
Norge, Schweiz, Kroatien och Liechtenstein. 
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därutöver betänker den stilleståndsproblematik som nödvändiggjort en omskattning för de svenska 

fordonen, så är förmodligen de utländska lastbilarnas körningar inom Sverige underskattade. Vissa 

undersökningar (se fältstudierna nedan) antyder att andelen utländska lastbilar i verkligheten är 

betydligt större än den som Trafikanalys rapporterar. 

Flera initiativ har tagits för att genom fältobservationer försöka kartlägga olika aspekter av 

lastbilstrafiken, och där även lastbilarnas nationalitet observerats. Dessa studier har antingen utgått 

från intervjuer av förare vid omlastningspunkter (t ex hamnterminaler), eller från trafikräkningar vid 

vägkanten. Sådana data bidrar med en värdefull kompletterande bild jämfört med den som kan fås 

från lastbilsundersökningarna. Tyvärr är inte dessa bilder helt jämförbara med varandra; i 

lastbilsundersökningarna finns t ex inga uppgifter om vilken ”entry point” till Sverige man valt eller 

vilken exakt rutt man kört. Å andra sidan saknar fältstudierna kanske den övergripande bild man 

skulle önska och som de statistiska undersökningarna syftar till. Därmed kan det vara svårt att 

genomföra bokstavliga jämförelser mellan de olika typerna av data. En ytterligare brist i fältstudierna 

kan vara att urvalsmetodiken inte är ”statistiskt säkerställd”, t ex att mätplatserna inte är 

slumpmässigt utvalda. Likväl är fältstudierna intressanta och relevanta i sammanhanget. 

När det gäller andelen utländska lastbilar så finns resultat från flera olika fältstudier. I 

Transportstyrelsens tillståndsmätning för gods, år 2012, se (Nyfjäll, 2012), gjordes vid poliskontroller 

ett slumpmässigt urval av 346 tunga lastbilar (totalvikt >3,5 ton) inom polisdistrikten i Stockholm, 

Skåne, Västra Götaland, Dalarna och Norrbotten. Man fann att 26% av dessa var utlandsregistrerade. 

I (Yahya och Henriksson, 2018) rapporteras att av 5224 observerade tunga lastbilar på 24 olika 

mätplatser i Götaland och södra Svealand, var 1925 stycken utländska, dvs 37%. Mätningarna här 

gjordes dock år 2016.     

I efterföljande avsnitt görs några försök till jämförelser mellan Eurostatdata och några oberoende 

datakällor, dels Trafikanalys egen undersökning ”Sjötrafik”, men även Trafikverkets kartläggning av 

hamnar längs syd- och västkusten. Jämförelserna blir mycket grova och det är svårt att dra några 

säkra slutsatser från dem. Man får se dem som ett slags indiciefall som kan ge en viss indikation om 

datakvalitén.   

3.4 Jämförelser mellan Eurostatdata och andra oberoende datakällor 

3.4.1 Hur stort kan bortfallet i Eurostatdata vara? 
Eurostatdata innehåller data om lastningsregion och lossningsregion. Upplösningen är NUTS2-

regioner. Ett problem vid jämförelser med annan statistik är att vi inte (säkert) vet vilken väg eller via 

vilken hamn som körningen från lastnings- till lossningsregion gjorts. Man kan dock i många fall göra 

kvalificerade gissningar om vilken region (län) som transporten passerat även om det är svårt att säga 

exakt vilken hamn. Exempelvis kan man ganska väl isolera den del av transporterna mellan 

Skandinavien (Sverige+Norge) och kontinenten som rimligen bör passera färjelinjerna över 

Skagerack, Kattegatt och södra Östersjön samt Öresundsbron, se Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Färjelinjer längs väst- och sydkusten samt en skärningslinje genom Skagerack, Kattegatt och södra Östersjön 
(streckad linje). 

I Tabell 3.2 och Tabell 3.3 visas årsflöden av lastbilar som passerar skärningslinjen Skagerack – Södra 

Östersjön, beräknade från Eurostatdata resp. oberoende statistik18. En jämförelse av totala 

kvantiteterna i de två tabellerna ger att Eurostatdata har en nivå som ligger ca 44% lägre än 

motsvarande från den oberoende statistiken. Eftersom den oberoende statistiken torde vara 

betydligt mer tillförlitlig i detta fall, kan man tolka detta som att vi har ett bortfall på ca 44% i 

Eurostatdata. Det bör poängteras att förutom det ursprungliga bortfallet så ingår här även ett bortfall 

orsakat av dataanonymiseringen (se ”SUPP” i avsnitt 3.2.2). 

Tabell 3.2 Årsflöden av lastbilar över linjen Skagerack-Södra Östersjön enligt Eurostatdata (2012). Båda riktningarna avses. 

 

Tabell 3.3 Årsflöden av lastbilar över linjen Skagerack-Södra Östersjön enligt annan statistik (2012). Båda riktningarna avses. 

 

3.4.2 Är andelen utländska lastbilar i Eurostatdata rimlig? 
Trafikverket har under 2016-2017 låtit genomföra en kartläggning av lastbilstransporter genom 

hamnar utefter syd- och västkusten, Strömstad-Karlskrona (se avsnitt 6.1 för mer utförlig 

beskrivning). Ur resultaten från denna kan proportionerna mellan utländska och svenska lastbilar 

som passerar dessa hamnar uppskattas. På motsvarande sätt kan man skatta proportionerna 

                                                           
18 För Eurostatdata tar vi med alla lastbilstransporter från Sverige till Väst- och Centraleuropa inklusive Polen 
och Litauen och länder söder därom. På samma sätt gör vi för transporter från Norge. För transporter som 
avgår från Finland inkluderar vi endast de som har destination i Västeuropa (inkl Danmark). Eftersom en stor 
del av transporterna från Norge till kontinenten går med färja till norra Jylland så tas även dessa med på den 
andra sidan av vågskålen. 

Eurostat Kommentar

Norge<->Kontinenten 263 028 Exkl Sverige, Finland, Estland, Ryssland

Sverige<->Kontinenten 850 000 Kontinenten (inkl Litauen)

Finland<->Västeuropa 49 161

Totalt 1 162 190

Oberoende statistik Kommentar

Norge<->Danmark (färja) 150 000 Shippax (2012)

Svenska hamnar<->Kontinenten 1 545 850 Trafikanalys undersökning "Sjötrafik" (2012)

Öresundsbron 369 000 Shippax (2012)

Totalt 2 064 850
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utländska/svenska från Eurostatdata. I detta avsnitt ska vi försöka jämföra dessa proportioner och se 

om de avviker från varandra. 

Liksom i förra avsnittet måste vi göra antaganden om vilken väg/färjelinje som transporterna i 

Eurostatdata tar. Exempelvis kan man gissa att en lastbilstransport från Nederländerna till Stockholm 

passerar någon av Skånes hamnar. En matris har skapats som för varje kombination av lastnings- och 

lossningsregion beskriver i vilket län som gränspassagen till Sverige rimligen bör ha skett. Med hjälp 

av denna matris kan Eurostatdata omformas så att jämförelser med hamnundersökningen kan göras. 

På grund av svårigheter att avgöra vilken väg man valt, redovisar vi endast två hamnar separat, 

resterande är hopslagna till ett område.  

I Tabell 3.4 visas en jämförelse av andelen utländska lastbilar för de tre hamnarna/kustområdena. 

Jämförelsen av andel utländska ekipage är mycket god för Strömstad och relativt god för 

Göteborg+Halland+Skåne+Karlskrona. Notera att Öresundsbro-transporterna är inräknade i 

Eurostatdata, men inte i hamnundersökningen eftersom det där inte presenterades någon 

uppskattning av andelen utländska transporter. Endast för Karlshamn kan man notera att andelen 

utländska fordon är betydligt lägre i Eurostatdata än i hamnundersökningen. Detta antyder att 

bortfallet i Eurostatdata är högre från de länder som typiskt trafikerar denna linje (exempelvis 

Litauen) än de är för de svenska lastbilarna19. I övriga fall kan man generellt inte (ur denna mycket 

grova jämförelse) urskilja någon sådan lägre kvalitet i utländska data jämfört med de (ojusterade) 

svenska. Totalt sett ligger andelen utländska fordon högre i Eurostatdata (89%) jämfört med 

hamnundersökningen (85%). (Här är dock inte Öresundsbrotrafiken inräknad i 

hamnundersökningen.) 

Tabell 3.4 Andel utländska lastbilar som passerade ut från olika kustområden enligt lastbilsundersökningarna SvLU+EuLU 
resp enligt Trafikverkets hamnundersökning (2016-17). Som jämförelse anges även antal transporter som andelarna bygger 
på. 

 

3.4.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att nivåerna på lastbilsflöden från Skandinavien till 

kontinenten skiljer sig markant mellan Eurostatdata och andra datakällor. En jämförelse mot 

Sjötrafikdata ger en skattning av bortfallet i Eurostatdata på 45%, men det verkliga bortfallet kan 

vara ännu högre. Detta bortfall är betydligt högre än det bortfall för svenskregistrerade fordon som 

Trafikanalys senare justerat för, och som ligger på en nivå 20-25%. Detta tyder på att bortfallet för 

internationella transporter generellt kan ligga på en nivå som är högre än den (ojusterade) 

undersökning som Trafikanalys låtit genomföra för de svenskregistrerade fordonen. Jämförelser 

mellan Eurostatdata och Trafikverkets hamnundersökning vad gäller andelen utländska transporter 

har dock inte understött hypotesen att bortfallet för de utländska (gränspasserande) transporterna 

skulle vara mer omfattande än för de svenska (utom möjligen för Polen och länderna öster därom). 

Tvärtom är andelen utländska fordon i en del fall högre i Eurostatdata än i hamnundersökningen. 

                                                           
19 En annan tolkning är att fordon från länder som inte rapporterar till Eurostat trafikerar denna sträcka i 
betydande omfattning. 

Kustområde Eurostat TrV:s Hamnundersökning

Strömstad 74% 74%

Göteborg-Karlskrona 89% 85%

Karlshamn 91% 100%

Totalt 89% 85%
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Detta skulle tyda på att det höga bortfallet för gränspasserande transporter gäller både svensk- och 

utlandsregistrerade fordon. Några säkra slutsatser är dock svåra att dra, dels på grund av det stora 

(partiella) bortfallet i hamnundersökningen, dels på grund av svårigheter att matcha de två 

datamängderna mot varandra. 

Det kvarstående intrycket är att den stora underrapporteringen i Eurostatdata omfattar både svensk- 

och utlandsregistrerade fordon. Den justering av de uppräkningsfaktorerna för svenska lastbilar som 

Trafikanalys genomfört, har endast en måttlig inverkan på transporterna mellan Sverige och 

kontinenten eftersom de svenska fordonen endast utgör en minoritet av dessa. Däremot har 

naturligtvis justeringen stor betydelse för trafikarbetsskattningen i landet som helhet haft. Eftersom 

ingen motsvarande justering görs för de utländska fordonen kommer bortfallet för dessa att spela 

roll.     

3.5 Är Eurostatdata konsistent med sig självt? 
Ett ytterligare test på kvalitén i Eurostatdata är att undersöka om riktningssymmetrier finns i data. 

Rimligen bör antalet transporter från region A till region B vara ungefär lika många som antalet 

transporter i motsatt riktning (när man inkluderar tomtransporterna).  

Finns det en asymmetri i Eurostatdata avseende riktning (export/import)? 

I Tabell 3.5 jämförs antal transporter från Sverige till utlandet med antal transporter i motsatt 

riktning för några utländska regioner. Transporter till/från ”kontinenten” kan antas svara mot de 

transporter som omfattas av Trafikverkets hamnundersökning (exkl Strömstad-Sandefjord). 

Transporter till/från Lettland, Litauen, Vitryssland och Ukraina är osäkra när det gäller färdväg och 

har därför placerats i en egen kategori. Totalt är antalet transporter till Sverige fler än de som går 

från Sverige. Andelen utländska transporter är emellertid överlag ganska lika. 

Tabell 3.5 Antal lastbilstransporter från Sverige till olika regioner med svenskregistrerade resp. utlandsregistrerade fordon. 
Nederst antal fordon i motsatt riktning. Med kontinenten avses Väst- och Centraleuropa inklusive Polen och länderna söder 
därom samt brittiska öarna. 

 

3.6 Nyckling mellan Samgods och ”Lastbilsundersökningen” 
I främst tre avseenden krävs överensstämmelser mellan Samgods och lastbilsundersökningarna: 

fordonstyp, geografiskt område samt varugrupp. Vi diskuterar problematiken kortfattat här. 

När det gäller fordonstyp (dvs viktklasser) så finns i Samgods fem givna klasser (LGV3, MGV16, 

MGV24, HGV40 resp. HGV60), definierade efter totalvikter (3.5, 16, 24, 40 resp. 60 ton). Eftersom 

totalvikten finns med i alla poster i tabellen med körningar i SvLU så kan aggregeringar där göras 

Utländska Svenska Totalt Andel utländska

Sverige->LT+LV+BY+UA 15 986 729 16 715 96%

Sverige->Kontinenten 370 024 47 422 417 447 89%

Sverige->NO+FI+RUS 300 143 121 245 421 388 71%

Totalt 686 153 169 396 855 549 80%

Utländska Svenska Totalt Andel utländska

LT+LV+BY+UA->Sverige 12 274 585 12 858 95%

Kontinenten->Sverige 387 697 49 395 437 092 89%

NO+FI+RUS->Sverige 312 337 117 644 429 981 73%

Totalsumma 712 309 167 623 879 932 81%
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direkt till Samgods-klasserna. Ett problem är dock att SvLU omfattar enbart lastbilar med maxlastvikt 

överstigande 3.5 ton. (För en förklaring av viktbegreppen, se avsnitt 0). Denna gräns torde skära rakt 

genom Samgods-klassen MGV16, vilket innebär att skattningar av kvantiteter inte exakt kan jämföras 

mellan SvLU och Samgods för de mindre lastbilarna. Som vi ska se i avsnitt 4 är problemet med 

viktklasserna dock mycket mer komplicerat än enbart på denna punkt. 

När det gäller geografiska områden så finns, i SvLU, start- och slutpunkt för varje körning (i Sverige) 

angiven som Ort och Län. Däremot inte på kommunnivå, vilket är den atomära geografiska nivån i 

Samgods (i Sverige). För att kunna nyckla geografiskt krävs således att man antingen aggregerar 

Samgods-data från kommuner till (åtminstone) länsnivå, eller kopplar de 2145 olika ortnamnen i 

Sverige till den kommun de tillhör. 

När det gäller varugrupper så är problemen desamma som vid sjöfartsvalideringen: statistiska data 

använder NST2007 medan Samgods baseras på NST/R. Någon 1-1-nyckel mellan dessa 

varugruppsindelningar finns inte. Därmed är en direkt validering på varugruppsnivå ej möjlig. I stället 

tillämpar vi den metodik som användes vid sjöfartsvalideringen20 : varugruppsuppdelade resultat 

sorteras efter storleksordning för Samgods resp. LU oberoende av varandra och läsaren får själv 

uttolka resultaten genom att bedöma varugruppsklasser som motsvarar varandra.  

                                                           
20 Se (Trafikverket, 2017a). 
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4 Problemet med lastbilarnas viktklasser 
För att kunna göra jämförelser mellan Samgods och oberoende valideringsdata uppdelat på olika 

lastbilsklasser, krävs att man har likvärdiga definitioner för lastbilsklasserna i Samgods som för 

valideringsdata. Lastbilsklasserna i Samgods beskrivs i termer av totalvikter, men den egenskap man 

huvudsakligen använder i modellberäkningarna är maxlastvikt. Trots denna skenbara enkelhet och 

tydlighet i definitionerna så uppstår ett antal problem vid jämförelser med data från 

lastbilsundersökningarna. Ett exempel är hur maxlastviktsklasserna ska definieras så att de blir 

konsistenta med totalviktklasserna. Ett närliggande problem är att alla fordon i en viss Samgods-klass 

har identiska egenskaper i modellen (t ex maxlastvikt=lastkapacitet), medan däremot 

maxlastvikterna för verkliga fordon bildar i det närmaste en kontinuerlig mängd. För att få en 

rättvisande jämförelse mellan Samgods och lastbilsundersökningarna, är det kanske olämpligt att 

använda samma indelning i maxlastviktsintervall. Ett ytterligare exempel på problem är att man 

begränsar det geografiska området (Sverige+Finland) för den tyngsta Samgodsklassen (HGV60) 

baserat på totalvikt, när det snarare är bruttovikt som styr de nationella reglerna. 

Syftet med detta kapitel är att belysa dessa problem i mer detalj. Eftersom klasserna är baserade på 

lastbilarnas vikter, blir detta ett centralt tema i hela kapitlet. I avsnitt 4.1 görs därför en djupdykning i 

den förvirrande uppsättning begrepp och regler som omger lastbilarnas vikter. Läsaren kan skippa 

detta avsnitt, förutom definitionerna av tjänstevikt, bruttovikt, maxlastvikt och totalvikt. Observera 

speciellt distinktionen mellan totalvikt och bruttovikt. I avsnitt 4.2 diskuteras närmare 

lastbilsklasserna i Samgods. I avsnitt 4.3 görs en utvikning till emissionsmodellen HBEFA, där en 

likartad problematik uppstår. I avsnitt 4.4 beräknas tonkm-fördelningar baserade på SvLU med olika 

klassindelningar som grund. Exempelvis undersöks möjligheten att använda axelkonfiguration som 

bas för klassindelningen. I det sista avsnittet görs några ytterligare kommentarer kring 

problematiken. 

4.1 Definitioner och regler för lastbilsvikter 
Ett speciellt problem som uppstår i samband med lastbilsstatistik är det som berör 

lastbilarnas/ekipagens viktklasser. Det existerar ett antal olika viktbegrepp: 

• Tjänstevikt (curb weight): fordonets vikt utan last21. 

• Bruttovikt (gross weight): tjänstevikt + aktuell vikt på godset22. 

• Maxlastvikt (load capacity): den maximalt tillåtna vikten på lastat gods23. 

• Totalvikt (max permissible weight):    tjänstevikt + maxlastvikt24. 

                                                           
21 Men inklusive: tyngsta möjliga karosseri, verktyg, reservhjul, bränsle, smörjolja, vatten samt en förare (70kg). 
(Transportstyrelsen). Taravikt eller olastad vikt (tare weight, unladen weight) tycks avse samma sak som 
tjänstevikt men exklusive förare. 
22 Mer precist: ”Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett 
fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.” (Transportstyrelsen) 
23 Nyttolast (payload) tycks vara en ren synonym för maxlastvikt. 
24 Plus maximal passagerarvikt. (Transportstyrelsen)  (Försummas dock normalt för lastbilar.) 
Enligt Eurostats dokumentation av datavariabler så används på engelska synonymt även termerna:  maximum 
permissible laden weight, legally permissible maximum weight och gross vehicle weight. Deras definition är: 
”Total weight of the vehicle (or vehicle combination) when stationary and ready for the road and of the weight 
of the load declared permissible by the competent authority of registration of the vehicle.”  
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• Skattevikt (tax weight): se fotnot25. 

• Skrymmevikt:  mått på hur utrymmeskrävande godset är uttryckt i kg26. 

• Fraktdragande vikt:  maximum av verklig godsvikt och skrymmevikt.  

Skrymmevikt och fraktdragande vikt är begrepp som används främst av åkerierna för fakturering av 

sändningar och är inte relevanta för oss eftersom Samgods endast beaktar verklig godsvikt.  

Tjänste-, maxlast-, total- och skattevikt finns angivna för varje lastbil, släp, dragbil och påhängsvagn i 

fordonsregistret.  

Reglerna för maximalt tillåtna vikter för lastbilsekipage är ganska komplicerade. Två lämpliga källor 

där dessa beskrivs för Sverige är Transportstyrelsens broschyr ”Lasta lagligt” (Transportstyrelsen, 

2014) och Åkerihandboken 2013 utgiven av Sveriges Åkeriföretag. Det bör understrykas att 

beskrivningen här gäller de dåvarande reglerna och att dessa kan ha ändrats sedan dess. 

Här följer ett utdrag ur Åkerihandboken utgiven av Sveriges Åkeriföretag:    

”Flera olika saker styr hur mycket ett fordon/fordonståg får väga när det är lastat (bruttovikt): 

• tillåtna vägbelastningar för fordonen (tillåten bruttovikt för fordon) 

• fordons tillåtna totalvikt (framgår av registreringsbevis och är beroende av fordonets 

konstruktion) 

• tillåtna vägbelastningar för axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck. 

• tillåtna vägbelastningar enligt bruttoviktstabell (se appendix xx) 

• tillåten vägbelastning beroende på avstånd mellan sista axeln på lastbil och första axeln på 

släpvagnen. 

Den tillåtna bruttovikten för ett enskilt fordon27 överensstämmer med fordonets skattevikt. Däremot 

för kombinationer av fordon är det oftast andra begränsningsregler som bestämmer tillåten 

bruttovikt.”  

Viktbestämmelserna skiljer sig åt beroende på vägens bärighetsklass28, BK1, BK2,BK3 eller BK429, där 

BK1 utgör den högsta bärighetsklassen och omfattar ca 95% av det allmänna vägnätet. Eftersom 

Samgods inte gör någon skillnad mellan olika bärighetsklasser beskriver vi här enbart reglerna för 

BK1. 

                                                           
25 Ur Åkerihandboken utgiven av Sveriges Åkeriföretag: 
”Tunga fordons skattevikt är den lägsta av följande tre vikter: 

• Totalvikten 

• Summan av tjänstevikten och den last som fordonet kan färdas med på en BK1-väg med hänsyn taget 
till de axel-, boggi- och trippelaxeltryck som maximalt kan tillåtas enligt BK1. 

• Maximalt tillåten bruttovikt enligt bruttoviktstabell för BK1 för avståndet mellan första och sista axel 
på fordonet. 

Detta innebär att tunga fordons skattevikt blir lika med maximalt tillåten bruttovikt.” 
26 Skrymmevikten (även kallad volymvikt eller dimensionerad vikt) baseras på olika volymmått beroende på 
godsets natur: flakmeter, pallplatser, kubikmeter eller långgods. En vanlig omräkningsfaktor är 280 kg/m3.    
27 Med fordon avses här en fristående del av ett lastbilsekipage. Exempelvis räknas lastbilen och släpvagnen 
som två olika fordon. 
28 Enskilda vägar räknas som en egen kategori och viktbestämmelserna för BK1,2 och 3 gäller inte för dessa.  
29 Från år 2018 har det i Sverige införts en BK4, bruttovikt upp till 74 ton. 
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Ur ”Lasta lagligt” kan man läsa följande begränsningsregler30 för BK1: 

1a. Axeltryck, icke drivande axel:  10 ton 

1b. Axeltryck, drivande:  11.5 ton 

2. Boggietryck:  11.5 – 20 ton   (beroende på avstånd mellan axlarna) 

3. Trippelaxeltryck:  21 – 24 ton  (beroende på avstånd mellan ytteraxlarna) 

4. Bruttovikt för:  

helt fordonsekipage: 11.5 – 60 ton  (beroende på avståndet mellan första och 

sista axel på ekipaget) 

motordrivet 2-axligt fordon: 18 ton 

motordrivet 3-axligt fordon: 25 ton   

motordrivet fordon >3 axlar: 31 ton 

släpvagn: 33-36 ton   (beroende på axelavstånden) 

  

Samtliga dessa regler måste uppfyllas. Detta innebär exempelvis att ett 5-axligt ekipage i princip 

skulle kunna väga 51.5 ton (förutsatt att andra bestämmelser är uppfyllda), medan ett 7-axligt 

ekipage endast får väga 60 ton för att inte överskrida den maximala bruttoviktsgränsen. 

Förutom dessa regler finns en rad specialregler rörande främst ekipagets dimensioner, såsom längd31 

och bredd. Eftersom dessa inte är relevanta i Samgods diskuteras inte dom här. 

Å andra sidan finns vissa undantag från reglerna. Exempelvis gäller undantag för fordon som 

huvudsakligen används i internationell trafik och som körs på vägar av typ BK1. Dock är reglerna för 

dessa ändå relativt restriktiva32.   

Om man således bortser från diverse begränsningar och undantag som avser vägar av lägre 

bärighetsklasser, axel- och boggitryck eller axelavstånd så är huvudregeln (år 2012) att lastbilarnas 

bruttovikt inte får överstiga 60 ton på svenska vägar. Observera att detta krav inte är liktydigt med 

att totalvikten inte får överstiga 60 ton33. Exempelvis har ett lastbilsekipage, med totalvikt 70 ton och 

en maxlastvikt på 40 ton, en bruttovikt på 60 ton om den aktuella lasten är 30 ton.    

                                                           
30 Dispenser kan naturligtvis utfärdas för enstaka fordon och för enstaka vägar och vägnät. 
31 I Sverige har man sedan många år använt begränsningen 24 meter på ekipagens längd. Sedan 1997 är det 
möjligt att använda fordonsekipage med en längd på 25.25 m. Samma möjlighet har införts i Finland, Danmark 
och Nederländerna. Dessa långa ekipage förutsätter att speciella regler är uppfyllda.    
32 Undantaget gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte överskrids: 

• 26 ton för treaxligt motorfordon 

• 38 ton för fyraxligt fordonståg 

• 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg 

• 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots container 

• 16.5 meter för bil med påhängsvagn och 18.75 meter för bil med släpvagn 
 
33 Ett ofta förekommande missförstånd är att totalvikten inte får överstiga 60 ton i Sverige.  
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I utlandet varierar denna bruttoviktgräns från land till land. I Bilaga 4 visas en tabell34 med 

bruttoviktgränser för EU-länder (år 2013). Sverige och Finland toppar listan med 60 ton. Därnäst 

Danmark35 (54 ton) och Norge och Nederländerna (50 ton). De flesta övriga länder har 40 tons 

maxgräns.   

4.2 Lastbilsklasserna i Samgods  
För Samgods del används den klassindelning som visas i Tabell 4.1, som är hämtad från en ASEK-

rapport. Någon närmare beskrivning av lastbilsklasserna görs inte i Samgods-dokumentationen utan 

man hänvisar till ASEK. Inte heller i ASEK-dokumentationen beskrivs klasserna närmare förutom att 

klasserna baseras på lastbilarnas totalvikt. ASEK fokuserar mer på kostnadsberäkningen för de olika 

klasserna än på själva definitionerna36. Kostnadsberäkningarna baseras i hög utsträckning på ett 

typfordon för vardera klass. 

Ett bekymmersamt antagande i nuvarande Samgods-modell är att HGV60-ekipage endast får 

trafikera i Sverige och Finland. Om vi bokstavligen tolkar HGV60-klassen som ekipage med totalvikt 

40-60 ton, så är antagandet inte konsistent med de verkliga reglerna där man i stället har 

begränsningar för bruttovikten. Vi återkommer till denna problematik i avsnitt 4.5.   

Tabell 4.1 Utsnitt ur ASEK-dokumentationen med beskrivning av de lastbilsklasser som används i ASEK (och Samgods). 

 

En viktig variabel i Samgods är även ekipagens maxlastvikt (=lastkapacitet). I Tabell 4.2 visas de 

maxlastvikter som används i Samgods. I modellen är det denna kvantitet som används i 

beräkningarna för att begränsa hur mycket gods som ryms på varje fordon. Men, det är fel att säga 

att maxlastvikten är den enda vikttypen som är av betydelse i modellen. Själva viktklassen i sig, t ex 

HGV60, är också betydelsefull vare sig man tolkar den som totalvikt eller något annat, dels därför att 

denna ofta/ibland används för att spatialt begränsa var fordonen får köra (Sverige och Finland), dels 

också för att man ska kunna tolka resultaten korrekt (exempelvis om man vill skatta emissioner). 

                                                           
34 Hämtad från Åkerihandboken (2013) utgiven av Sveriges Åkeriföretag. 
35 I Danmark och Norge är de tyngsta fordonen dock begränsade till vissa vägar. 
36 Ett tecken på detta är att man sannolikt skrivit fel i totalviktsdefinitionen för HGV60. Intervallet bör vara 40-
60 ton. 
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Tabell 4.2  Övre gränser för totalvikter och maxlastvikter för lastbilsklasserna i Samgods. 

 

 

4.3 Lastbilsklasserna i HBEFA 
Frågan om indelning av lastbilar/ekipage i storleksklasser är relevant även i andra sammanhang än i 

Samgods-modellen. Inte minst vid skattningar av lastbilarnas totala emissioner (HBEFA-modellen) 

spelar fördelningen på lastbilarnas storleksklasser stor roll. Där används också totalvikter för att 

definiera lastbilsklasserna, men till skillnad mot Samgods görs även en åtskillnad mellan enkla 

lastbilar, RT (=rigid truck), och kombinerade ekipage, dvs lastbilar med släp, TT (=truck+trailer), eller 

dragbil med påhängsvagn, ”semitrailerekipage”, AT (=articulated37 truck), se Figur 4.1.  

  

Figur 4.1 Lastbilsekipage TT, 3+4 axlar, (t.v) och semitrailerekipage AT, 3+3 axlar, (t.h.). Foton: VTI/Hejdlösa Bilder AB. 

I arbetet att förbättra kvalitén i den svenska nationella emissionsmodellen, HBEFA, har fältstudier 

gjorts där fördelning av trafikarbete över lastbilarnas storleksklasser studerats genom mätningar vid 

ett antal punkter, se (Yahya&Henriksson, 2016) och (Yahya&Henriksson, 2018). I den första studien 

gjordes observationerna under sept-okt 2015 vid svenska hamnar och gränser, medan i den andra 

studien mätningar gjordes på 24 olika platser i Götaland och södra Svealand under september 2016. 

Urvalet av observationsplatser är inte baserat på någon statistisk sampling utan gjordes utgående 

från bedömningar av olika slag där man försökt få representativitet i observationerna. I Tabell 4.3 

visas lastbilsklasserna i HBEFA samt resultat från dessa mätningar rörande utländska lastbilar. 

Fördelningen över de olika klasserna38 (segmenten) överensstämmer anmärkningsvärt väl mellan de 

två mätserierna. Klassen ”TT/AT >34-40t” dominerar kraftigt med över 60% av observationerna. 

Klassen ”TT/AT >40-50t” torde domineras av norska och danska lastbilar. Klassen ”TT/AT >50t” utgörs 

enbart av finska lastbilar. 

 

                                                           
37 En avledning från latinets articulus = liten led, fingerled. 
38 I HBEFA-sammanhang används benämningen segment. 

Lastbilsklass Totalviktsgräns (ton) Maxlastvikt (ton)

LGV3 3.5 2

MGV16 16 9

MGV24 24 15

HGV40 40 28

HGV60 60 47
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Tabell 4.3 Lastbilsklasserna i HBEFA, samt fördelningar av observerade utländska lastbilar på dessa lastbilsklasser (segment) 
enligt fältmätningar gjorda vid svenska hamnar och gränser (år 2015) och i mätplatser längs svenska vägar (2016). Efter 
(Yahya&Henriksson,2018). 

  

 
Det är intressant att notera, att Yahya&Henriksson använder axelkombinationerna (antal axlar för 
dragbil och släpvagn) för att klassa de observerade lastbilsekipagen i rätt HBEFA-segment. För 
utländska lastbilar har man inget annat val. Sålunda klassar man axelkonfigurationen 2+3 som ”TT/AT 
>34-40t”, medan 3+3 klassas som ”TT/AT >40-50t”. Tyvärr saknas mer detaljerad dokumentation av 
transformationen från axelkombination till HBEFA-segment. I (Yahya, 2016) nämns enbart att:  
 
Med hjälp av publikationen ”Lasta lagligt”, (Transportstyrelsen 2015) och Gränstrafik, utrikes tillstånd 

i Åkerihandboken samt de axelkombinationer som vi observerat på utländska lastbilar, kan vi gruppera 

var och en av lastbilarna i rätt viktklass. Baserat på dessa tre källor bestäms den maximala totalvikten 

för ett ekipage.  
 

För de svenskregistrerade lastbilarna vid fältobservationerna har proceduren för bestämning av 

HBEFA-segmenten varit mer komplicerad.  

I HBEFA, som är en emissionsmodell, är man primärt intresserad av fordonskilometer. De 

genomförda fältobservationerna kombineras med andra datakällor, exempelvis körsträckor från 

bilbesiktningar för att få korrekta skattningar av trafikarbetet.   

4.4 Fördelningar på viktklasser beräknade ur lastbilsundersökningarna 
I avsnitt 0 beskrevs de viktbestämmelser som gäller för lastbilsekipage i Sverige. Från lastbils-

undersökningarna kan vi få en bild av hur transporternas fördelning på olika viktklasser ser ut. En 

intressant fråga är i vilken mån dessa fördelningar är konsistenta med viktbestämmelserna. Vi 

påminner om att alla redovisade resultat i detta avsnitt gäller år 2012. Om inget annat nämns 

används i detta avsnitt den svenska lastbilsundersökningen, SvLU. 

Fordonstyp Segment  Antal obs Andel i % Antal obs Andel i % Antal Andel i % 2015

RigidTruck petrol

RigidTruck <7,5t

RigidTruck 7,5-12t

RigidTruck >12-14t

Lastbil RigidTruck >14-20t 11 0,7 12 0,6 23 0,6 5,1

utan släp RigidTruck >20-26t 18 1,1 16 0,8 34 0,9 7,6

RigidTruck >26-28t 14 0,8 14 0,7 28 0,8 6,2

RigidTruck >28-32t 2 0,1 3 0,2 5 0,1 1,1

RigidTruck >32t 3 0,2 3 0,1 0,7

Summa 48 2,8 45 2,3 93 2,6 20,7

TT/AT >20-28t 2 0,1 3 0,2 5 0,1 1,1

Lastbil/dragbil TT/AT >28-34t 4 0,2 9 0,5 13 0,4 2,9

med TT/AT >34-40t 1 038 61,5 1 190 61,8 2 228 61,7 496,5

släp/påhängsvagn TT/AT >40-50t 504 29,9 563 29,2 1067 29,5 237,8

TT/AT >50 t 92 5,5 115 6,0 207 5,7 46,1

Summa 1 640 97,2 1 880 97,7 3 520 97,4 784,4

1 688 100 1 925 100 3 613 100 805,1

År 2015 + År 2016
Trafikarbete 

milj fkm

År 2016,

vid gränserna innanför gränserna

Totalt

År 2015,
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4.4.1 Totalvikter  
I Tabell 4.4 visas fördelningen på totalvikter för körningar med svenskregistrerade lastbilsekipage 

framtagen av Trafikanalys39. Man ser att totalviktsklassen ”55-” dominerar kraftigt. För att få en 

tydligare bild av hur det ser ut i den tyngre klassen har vi tagit fram motsvarande fördelning med en 

annan klassindelning i  

Tabell 4.5. Man ser att 39% av antal körningar, 60% av fordonskilometerna och 84% av 

tonkilometerna har utförts av lastbilsekipage med totalvikter överstigande 60 ton. För utrikes 

körningar är bilden likartad. I Tabell 4.6 visas fördelningen över utomnordiska körningar med svenska 

lastbilar. Närmare 20% av transportarbetet skulle enligt detta resultat ha gjorts av lastbilsekipage 

överstigande 60 ton. När det gäller utländska lastbilars transporter till/från Sverige (eller för övrigt i 

hela Europa) är bilden likartad.   

Tabell 4.4 Fördelningar för olika kvantiteter på lastbilsklasser år 2012 för inrikes körningar med svenskregistrerade 
lastbilsekipage framtagen av Trafikanalys.   

 

 

Tabell 4.5 Fördelningar för olika kvantiteter på Samgods-lastbilsklasser  för inrikes körningar med svenskregistrerade 
lastbilsekipage beräknat på vårt uttag från den svenska lastbilsundersökningen. 

 

 

                                                           
39 Värdena i tabellen överensstämmer exakt med rekonstruktioner gjorda med vårt uttag av SvLU från 
Trafikanalys. 

Totalt 95 % K.I. Totalt 95 % K.I. Totalt 95 % K.I. Totalt 95 % K.I. % antal % km % ton % tonkm

Totalvikt, ton 1

Totalt 38 384 + 1 836  2 794 193 + 88 570  374 992 + 18 669  37 305 + 1 499 100% 100% 100% 100%
– 5.9 - + -  - + -  - + -  - + -

6 – 7.9 - + -  - + -  - + -  - + -

8 – 9.9 125 + 172  2 504 + 2 968  93 + 130  3 + 3 0% 9% 0% 3%
10 – 11.9 1 234 + 309  104 330 + 26 282  1 136 + 392  94 + 27 3% 17% 4% 30%
12 – 17.9 1 163 + 493  61 932 + 18 533  2 199 + 1 001  127 + 42 3% 27% 2% 21%
18 – 23.9 3 186 + 702  193 529 + 32 880  6 894 + 1 693  492 + 94 8% 38% 7% 37%
24 – 31.9 10 828 + 1 157  421 938 + 35 806  56 695 + 7 475  1 900 + 213 28% 63% 15% 40%
32 – 39.9 3 905 + 707  88 699 + 18 273  29 237 + 5 686  570 + 139 10% 38% 3% 21%
40 – 43.9 30 + 34  2 328 + 2 638  171 + 233  8 + 7 0% 2% 0% 3%
44 – 49.9 702 + 209  47 681 + 15 230  7 963 + 2 576  492 + 157 2% 11% 2% 17%
50 – 54.9 670 + 259  47 296 + 16 014  8 366 + 3 905  467 + 159 2% 14% 2% 18%
55 – 16 541 + 1 000  1 823 955 + 73 904  262 238 + 16 019  33 153 + 1 497 43% 54% 65% 83%

Antal transporter Körda kilometer Godsmängd Transportarbete 

1 000-tal 1 000-tal km  1 000-tal ton Miljoner ton-km

Samgods-

klass

Gräns för 

totalvikt (ton)

Antal körningar 

(1000-tal)

Körda km 

(1000-tal)

Lastade ton 

(1000-tal)

Tonkm 

(milj) % antal % km % ton % tonkm

MGV16 16 2 505 166 039 3 387 216 7% 6% 1% 1%

MGV24 24 3 206 196 414 6 962 501 8% 7% 2% 1%

HGV40 40 14 731 510 622 85 908 2 469 38% 18% 23% 7%

HGV60 60 3 040 240 104 36 981 2 937 8% 9% 10% 8%

HGV65 65 10 273 1 220 635 174 537 24 114 27% 44% 47% 65%

HGV74 74 3 897 367 004 56 221 5 451 10% 13% 15% 15%

HGV90 90 442 69 881 6 769 1 222 1% 3% 2% 3%

HGV1000 1000 290 23 494 4 226 396 1% 1% 1% 1%

Totalsumma 38 384 2 794 193 374 992 37 305 100% 100% 100% 100%
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Tabell 4.6 Fördelningar för olika kvantiteter på Samgods-lastbilsklasser  för utomnordiska körningar med svenskregistrerade 
lastbilsekipage beräknat på vårt uttag från den svenska lastbilsundersökningen.  

 

 

Avvikelsen mot fältmätningarna i Tabell 4.3 är mycket stora. Där uppskattades endast drygt 5% av 

observationerna finnas i segmentet ”TT/AT >55 t”, och endast en del av denna klass motsvarar lastbil 

med totalvikt överstigande 60 ton.  

En förklaring till de överdrivna totalvikterna är att för dragbilarna till påhängsvagn (semitrailerna) 

inkluderas påhängsvagnens maxlastvikt i dragbilens totalvikt. Detta leder till en viss dubbelräkning 

om man adderar dragbilens och påhängsvagnens totalvikter för att få ekipagets totalvikt. Om vi 

korrigerar40 för denna dubbelräkning reduceras totalvikterna, se Tabell 4.7. 

Tabell 4.7 Fördelningar för olika kvantiteter på Samgods-lastbilsklasser för inrikes körningar med svenskregistrerade 
lastbilsekipage efter korrigering av dubbelräkningen. 

  

Trots korrigering med avseende på dubbelräkningen är andelen lastbilsekipage med totalvikt >60 ton 

fortfarande anmärkningsvärt hög. Detta är naturligt eftersom viktbegränsningen 60 ton inte gäller 

totalvikter utan bruttovikter. Man kan befara att denna problematik berör även de andra 

viktgränserna, särskilt 40 ton.  

                                                           
40 Justeringen gjordes genom att beräkna tjänstevikten för dragbilen och sedan addera totalvikterna för släp1 
och släp2. Tyvärr har motsvarande justering inte kunnat genomföras för de utländska lastbilarna i EuLU 
eftersom vi i vårt uttag saknar data om de separata fordonen i ekipaget. 

 

Samgods-

klass

Gräns för 

totalvikt (ton)

Antal körningar 

(1000-tal)

Körda km 

(1000-tal)

Lastade ton 

(1000-tal)

Tonkm 

(milj) % antal % km % ton % tonkm

MGV24 24 1 37 0 0 1% 0% 0% 0%

HGV40 40 3 505 15 3 2% 1% 1% 0%

HGV60 60 100 79 475 1 272 1 316 79% 79% 81% 80%

HGV65 65 4 2 446 44 39 3% 2% 3% 2%

HGV74 74 13 12 859 172 212 10% 13% 11% 13%

HGV90 90 3 3 342 21 35 2% 3% 1% 2%

HGV1000 1000 3 1 535 45 33 2% 2% 3% 2%

Totalsumma 126 100 200 1 569 1 638 100% 100% 100% 100%

Samgods-

klass

Gräns för 

totalvikt (ton) % antal % km % ton % tonkm % antal % km % ton % tonkm % antal % km % ton % tonkm

MGV16 16 0% 0% 0% 0% 7% 7% 1% 1% 7% 6% 1% 1%

MGV24 24 1% 0% 0% 0% 9% 8% 2% 2% 8% 7% 2% 1%

HGV40 40 5% 4% 1% 2% 43% 21% 26% 8% 39% 19% 23% 7%

HGV60 60 80% 78% 79% 75% 7% 7% 10% 7% 14% 18% 18% 17%

HGV65 65 1% 1% 2% 2% 29% 50% 53% 74% 27% 43% 46% 64%

HGV74 74 10% 11% 13% 16% 4% 5% 8% 7% 5% 6% 9% 8%

HGV90 90 4% 4% 4% 5% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%

HGV1000 1000 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totalsumma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Semitrailerekipage Lastbilsekipage Totalt
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4.4.2 Bruttovikter 
I avsnitt 4.4.1 såg vi att totalvikten i många fall överskrider 60 ton för svenskregistrerade lastbilar. 

Hur ser det ut med bruttovikterna41? I Figur 4.2 visas fördelningen av körningar med svenska lastbilar 

på bruttoviktsklasser. Man ser att andelen körningar som överstiger maxgränsen på 60 ton är relativt 

liten, ca 4%. Motsvarande andel för totalvikter i Tabell 4.7 var ungefär 33%.   

 

 

Figur 4.2 Fördelning över bruttovikter av antal körningar med svenska lastbilar inrikes+utrikes. Bruttovikter har avrundats 
uppåt till hela ton. 

Även om andelen som överskrider maxgränsen för bruttovikter, 60 ton, är liten så finns ändå ett 

antal fall där så sker. I Tabell 4.8 visas närmare hur dessa fördelar sig på olika varukoder. Man ser att 

varugrupperna ”Rundvirke” och ”Jord, sten, grus, sand” dominerar. Flera av varugrupperna kan nå 

upp till 67 ton, men antal transporter avtar snabbt med bruttovikten. En varugrupp, ”Maskiner, 

apparater” utmärker sig extremt med bruttovikt över 100 ton. Dessa utgörs sannolikt av 

specialtransporter med särskild dispens. Som ett exempel har vi en transport mellan två sydsvenska 

städer med ett 11-axligt ekipage (4+7) bestående av semitrailerekipage (AT) med tjänstevikt 13+32 

ton, och en last på 47 ton. Bruttovikten blir 92 ton. 

                                                           
41 Bruttovikter anges inte i vårt datauttag från Trafikanalys utan måste beräknas. Tjänstevikten för 
dragfordonet/lastbilen är given. Tjänstevikten för släp1 (och i förekommande fall släp2) beräknas ur deras 
totalvikt och maxlastvikt. Bruttovikten för körningen beräknas genom att addera tjänstevikter för de olika 
delarna med uppgift om lastade ton.   
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Tabell 4.8 Varugrupper med flest antal transporter med bruttovikt överstigande 61 ton.. Tomtransporter är exkluderade vid 
andelsberäkningen. 

 

 

I Tabell 4.9 visas ett specifikt exempel på en körning i SvLU där bruttovikten överstiger 60. Den 

angivna lasten överstiger maxlastvikten för ekipaget. Huruvida det här rör sig om en verklig överlast, 

en dispens, en felaktig lastuppgift eller felaktigheter i registerdata är svårt att avgöra.   

Tabell 4.9 Exempel på rundvirkeskörning i SvLU där bruttovikten överstiger 60 ton 

 

 

4.4.3 Maxlastvikter 
Som nämndes i avsnitt 4.2 utgör maxlastvikt en central parameter för lastbilsklasserna i Samgods. I 

Figur 4.3 visas fördelningen över maxlastvikter av antal transporter med svenska lastbilar enligt SvLU, 

dels för inrikes dels för utrikes transporter. Diagrammen uppvisar en markant skillnad. För utrikes 

transporter dominerar maxlastvikten 32 ton mycket tydligt. För inrikes transporter är fördelningen 

mer utspridd.  

Varugrupp, 

kod Varugrupp

Antal transporter 

>61 ton

Andel transporter 

>61

Max observerat 

bruttoton

341 Rundvirke 579 648 46% 67

540 Jord, sten, grus, sand 138 448 2% 65

871 Cement, kalk 68 948 7% 67

852 Raff petrolium 49 544 10% 67

520 Annan malm 45 463 84% 74

860 Kemikalier 41 766 9% 67

813 Flis, trä/sågavfall 29 758 6% 65

890 Maskiner, apparater 18 916 3% 103

600 Livsmedel, djurfoder 16 478 1% 66

880 Obearbetat material 12 763 2% 68

812 Sågade, hyvlade trävaror 11 248 3% 64

970 Övriga varor 10 580 4% 64

300 Spannmål 10 317 6% 64

Dragbil Släp Ekipage

Tjänstevikt 9.9 9.2 19.1

Maxlastvikt 17.5 25.9 43.4

Antal axlar 3 4 7

Last 47.3

Bruttovikt 66.4

Totvikt 27.5 35.2 62.7
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Figur 4.3 Fördelningen (antal) av transporter över maxlastvikter utförda med svenska lastbilar enligt SvLU. Inrikes (t.v.) 
respektive utrikes (t.h.) 

 

Från diagrammet för inrikes transporter kan utläsas att den valda maxgränsen för HGV60 i Samgods, 

som är satt till 47 ton, tycks vara rimlig. Endast en liten andel av de verkliga transporterna överstiger 

denna gräns. 

För utländska lastbilar (EuLU) med lastning eller lossning i Sverige är återigen mönstret mer utspritt. I 

Figur 4.4 visas deras fördelning (antal körningar) av maxlastvikter. En kraftig topp erhålls dock för 

maxlastvikten 24 ton, vilken torde svara mot ett, för utländska lastbilar, typiskt semitrailerekipage 

med 2+3 axlar. De utomnordiska transporterna ligger huvudsakligen inom intervallet 23-34 ton. 

Ekipagen med transporter från/till Norden har en betydligt större andel transporter inom intervallet 

30-40 ton. Dessa torde huvudsakligen röra sig om rena lastbilsekipage (TT).  

 

Figur 4.4  Fördelningen (antal) av transporter över maxlastvikter utförda med utländska lastbilar till från eller inom Sverige 
enligt EuLU. 

Man kan ställa sig frågan om maxlastviktsgränserna och totalviktsgränserna som används i Samgods 

är konsistenta med varandra. I Tabell 4.10 visas antalet transporter för varje kombination av 

Samgods-klasser definierade med hjälp av maxlastvikter resp totalvikter (rader resp kolumner). Om 

maxlastviktsindelningen skulle vara helt konsistent med totalviktsindelningen så skulle alla 

transporter ligga längs tabellens huvuddiagonal (gulmarkerad). För totalviktsklassen HGV60 tycks 

maxlastviktsintervallet 28-47 ton stämma ganska väl. För totalviktsklassen HGV40, hamnar däremot 

en ganska stor andel av transporterna i maxlastviktklassen MGV24. Om HGV40 bokstavligen ska avse 

en totalviktsklass, så antyder resultaten i tabellen att övre maxlastviktsgränsen (15 ton) är satt något 

för högt för MGV24. Motsvarande gäller även för övre maxlastviktsgränsen för MGV16 (9 ton).  
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Totalviktsklassen HGV60+ utgör inget problem så länge vi räknar in dessa i HGV60. Men om vi i 

Samgods exempelvis inför en separat 74 tons-klass och vi tilldelar dessa en maxlastvikt över 47 ton, 

så får denna klass egenskaper som är inkonsistenta med statistiken eftersom den stora majoriteten 

av sådana fordon har maxlastvikter understigande 47 ton. 

Tabell 4.10 Antal transporter med svenskregistrerade lastbilar (inrikes+utrikes) tillhörande respektive maxlastviktklass och 
totalviktsklass. Totalvikterna korrigerade för ”dubbelräkningar”. 

 

 

4.4.4 Axelkonfigurationen 
Nära kopplad till totalvikten är ekipagets axelkonfiguration. Genom att studera antal observationer 

(körningar) i SvLU för olika kombinationer av axlar och totalvikter, kan man ta fram typiska 

totalviktsintervall för lastbilsekipage med en given axelkonfiguration. I Tabell 4.11 finns resultat för 

svenska lastbilar42.  

Man kan konstatera att för lastbilsekipage ligger ofta maximala totalvikten i närheten av 10 ton per 

axel43. Grovt hamnar 2-axliga ekipage i totalviktsintervallet 0-20 ton, 3-axliga i 20-30 ton, 4-axliga 

inom 30-40 ton, 5-axliga inom 40-50 ton, 6-axliga inom 50-60 ton och 7-axliga lastbilsekipage inom 

intervallet 60-70 ton. Lastbilsekipagen domineras (i antal körningar) dels av lastbilar utan släp, dels av 

3-axliga lastbilar med 4-axliga släp.  

För dragbilar utan påhängsvagn räknar vi totalvikten = tjänstevikten, eftersom dragbilen inte kan ta 

någon egen last. Totalviktsintervallen är generellt smalare för semitrailerekipagen (AT) än för 

lastbilsekipagen (TT), vilket tyder på att de förra är mer likformiga inom varje axelkonfigurationsklass. 

De dominerande klasserna för AT är 2+3 och 3+3, i synnerhet vid utrikes transporter. Typiska 

totalvikter för båda dessa är 48 ton.   

 

                                                           
42 Enstaka ”outliers” har i allmänhet betraktats som felaktigheter och borttagits. 
43 Man kan jämföra detta med viktbestämmelsen 1a i avsnitt 0 om att axeltrycket inte får överstiga 10 ton (för 
icke drivande axel).   

MGV16 MGV24 HGV40 HGV60 HGV60+

<=16 16 - 24 24 - 40 40 - 60 > 60 Totalt

LLB <=2 26 709 54 482 1 381 0 82 572

MGV16 2 - 9 2 443 387 1 839 923 39 744 0 4 323 054

MGV24 9 - 15 74 923 1 338 067 6 523 871 15 205 0 7 952 066

HGV40 15 - 28 2 397 8 236 771 372 814 40 694 8 652 675

HGV60 28 - 47 3 412 5 363 742 11 613 018 16 980 172

HGV60+ >47 66 218 829 069 895 288

Totalsumma 2518310 3207096 14858279 5819361 12482780 38 885 827

Maxlastviktklass och vikter (ton)

Totalviktklass och totalvikter (ton)
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Tabell 4.11 . Typvärden och intervaller för totalvikter för olika axelkonfigurationer på svenska lastbilsekipage. Totalvikter 
angivna i ton. Uppdelning gjord på dragbilsekipage och lastbilsekipage. 

 

*Semitrailerekipage av typen x+0 består enbart av dragbilen. 

 

I princip skulle axelkonfigurationerna i tabellen kunna ligga till grund för en definition av Samgods-

klasserna. Men två typer av problem uppstår om man håller fast vid att Samgods-klasserna ska 

representera totalvikter. För det första är generellt typvärdena för totalvikter väldigt höga. 

Exempelvis hamnar då utrikes dragbilar (2+3 eller 3+3), med totalvikter runt 48 ton, i 

Samgodsklassen HGV60. För det andra skär totalviktsintervallen i en del fall totalviktsgränserna för 

Samgods-klasserna. Detta leder till att en viss axelkonfigurationsklass kan motsvaras av två olika 

Samgods-klasser.  

En möjlighet skulle kunna vara att postulera Samgods-klasserna som grupper av axelkonfigurationer 

utan hänsyn till totalvikten. En fördel med detta skulle vara att Samgodsklassen skulle vara enkel att 

bestämma vid vägkantsobservationer eller slangmätningar. En förutsättning för att denna idé ska 

vara rimlig är att maxlastvikterna för de olika fordonskonfigurationerna kan grupperas på ett sätt så 

att överlappningarna blir små.  

I Figur 4.5 visas hur maxlastvikter för olika axelkonfigurationer fördelas för lastbilsekipage, TT. 

Lastbilar med och utan släp är tydligt åtskilda från varandra, med undantag för 4-axliga ekipage där 

konfigurationen 2+2 dock är försumbart fåtaliga. Brytpunkten (mellan med och utan släp) kan sägas 

ligga vid runt 25 ton. Axelkonfigurationen 2+0 (dvs 2-axliga lastbilar utan släp) är väl separerad från 

de övriga. Däremot finns en betydande överlappning mellan 3-axliga och 4-axliga utan släp. För 

Axelkonf 

(bil+släp)

Totalvikt 

(typvärde)

Totalvikt 

(min)

Totalvikt 

(max)

Antal körningar 

(typvärdet)

Antal körningar 

(totalt)

Totalvikt 

(typvärde) 

Antal körningar 

(totalt)

2+0* 8 8 9 23 563 26 709 9 985

3+0* 10 9 12 17 745 47 633 10 134

4+0* 15 14 15 6 848 8 230

2+1 29 28 30 29 970 34 594

2+2 40 39 41 64 167 108 766 40 6 390

2+3 48 47 49 415 556 651 047 48 150 542

3+2 43 41 46 68 083 131 353

3+3 49 48 55 1 278 893 2 544 971 49 165 745

3+4 72 62 74 301 825 426 717 72 2 002

Övriga 76 49 103 79 644 292 836 8 700

2+0 19 9 22 1 180 546 5 597 669 16 13 948

3+0 27 23 30 5 462 197 10 811 667 27 9 586

4+0 32 31 37 1 870 336 3 904 995 32 606

2+2 39 38 40 35 450 63 511

2+3 49 45 51 42 974 68 176

3+2 47 42 50 289 508 550 778 47 4 294

3+3 56 51 59 545 265 1 315 604 56 30 123

3+4 63 61 69 4 326 934 9 441 439 63 98 171

Övriga 61 36 93 785 259 2 859 133 10 719
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ekipage med släp är de tre axelkonfigurationerna relativt väl åtskilda om man bortser från klassen 

”Övriga” för vilka axelkonfigurationen är okänd44.  

 

 

Figur 4.5 Fördelningen av lastbilsekipage på maxlastvikter för olika axelkonfigurationer. Svenska lastbilar i inrikes och 
utrikes trafik. Dragbilar med påhängsvagn exkluderade. 

För semitrailerekipage, AT, ser bilden ganska annorlunda ut. Maxlastvikterna är koncentrerade till ett 

fåtal typvärden, se Tabell 4.12. För de tyngre klasserna finns ett antal värden utöver typvärdena men 

dessa får nog i allmänhet betraktas som felkodningar45. Man kan notera att maxlastvikten är ungefär 

lika för konfigurationer med lika antal axlar på påhängsvagnen46. Vi kan också notera att 

maxlastvikten för ekipaget räknas som lika med maxlastvikten för påhängsvagnen trots att en del av 

påhängsvagnens tyngd belastar dragbilen. För att undvika dubbelräkning antas dragbilen ha en 

maxlastvikt som är 0. 

Man ser att 2+1, 2+2 och 2+3 får ungefär samma maxlastvikter som motsvarande ekipage (samma 

antal axlar) för lastbilar har (i Figur 4.5). Däremot blir 3+2 och 3+3 lättare för semitrailerekipage (AT) 

än för lastbilsekipage (TT) medan däremot 3+4 blir tyngre. 

                                                           
44 Den kodas som ”99” i lastbilsundersökningen och består vanligen av ekipage med 7 axlar eller fler, men även 
färre axlar förekommer.  
45 Med undantag för klassen ”Övriga” som innehåller diverse olika axelkonfigurationer. 
46 Om man bortser från klassen 3+4, tycks empiriskt gälla att: maxlastvikt(ton) = 8 + 8*antal axlar på 
påhängsvagnen. Detta skulle kunna tolkas som att ungefär max 8 ton får belasta dragbilen. 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 53 55 57 60 62 64 68 75 77

A
n

ta
l 

tr
a

n
sp

o
rt

er

Maxlastvikt (ton)

2+0 3+0 4+0 2+2 2+3 3+2 3+3 3+4 Övriga



33 
 

 
 

Tabell 4.12 Typvärden på maxlastvikt för olika axelkonfigurationer för svenska semitrailerekipage (AT). Inrikes och utrikes 
transporter.  

 

 

Man kan ställa sig frågan om inte maxlastvikterna i Tabell 4.12 är lite höga. För att undersöka detta 

kan man uppskatta lastfaktorn som kvoten mellan antal transporterade ton och maxlastvikten. Idealt 

bör fördelningen av lastfaktorer spänna upp intervallet [0, 1] och inte sträcka sig utanför detta. I 

Figur 4.6 (vänster diagram) visas fördelningen av lastfaktorer för olika axelkonfigurationer för TT. 

Generellt gäller att för lastbilar utan släp dominerar låga lastfaktorer, medan för lastbilar med släp 

fås högre lastfaktorer. Detta är naturligt eftersom lastbilar utan släp oftast används för kortare 

transporter där det inte är så angeläget att lasta fullt, medan en god fyllnadsgrad är viktig för de mer 

långväga transporterna med släp. Man ser att en liten andel av transporterna har en överlast, men i 

stort tycks maxlastvikterna stämma bra. 

För semitrailerekipage (AT) är däremot bilden helt annorlunda, se Figur 4.6 (höger diagram). För 

exempelvis axelkonfigurationen 2+3 avtar antalet körningar redan vid lastfaktorn 0.8, vilket antyder 

att den verkliga maxlastvikten kanske borde vara 28 ton snarare än den som erhålls från 

lastbilsundersökningen (32 ton). På motsvarande sätt kan man misstänka att även för klassen 3+4 så 

är typvärdet 49 ton för högt och borde möjligen ligga på 45 ton. För klassen 3+3 förhåller det sig 

tvärtom, den verkliga maxlastvikten borde kanske ligga 10-15% högre än i lastbilsundersökningen, 

dvs kanske 36 ton snarare än 32 ton. Även för klassen 3+2 kan maxlastvikten misstänkas vara något 

för låg (ej visad i figur). 

Orsaken till dessa diskrepanser för semitrailerekipage är inte känd för oss. Möjligen kan de hänga 

samman med dubbelräkningsproblematiken för totalvikter för semitrailerekipage, beskriven i avsnitt 

4.4.1. 

Axel-

konfiguration

Maxlastvikt 

(typvärde)

Antal körningar 

(typvärde)

2+0 0 26 709

3+0 0 47 633

2+1 16 34 594

2+2 25 108 272

2+3 32 606 800

3+2 25 118 434

3+3 32 2 437 952

3+4 49 378 396

Övriga 49 108 322
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Figur 4.6 Antal transporter fördelade på olika lastfaktorer för olika fordonsekipage. Tomtransporter exkluderade. 
Lastfaktorer avrundade nedåt till jämna multiplar av 0.05. 

4.5 Viktklasser och validering av Samgods 
Ett stort problem vid validering av Samgods, åtminstone då uppdelning på lastbilsklasser ska göras, är 

den vaga definitionen av lastbilsklasserna i Samgods. I grunden är Samgods en godsmodell, där i och 

för sig olika fordonstyper och vissa egenskaper hos dessa ingår men fordonen därutöver är 

odefinierade. För exempelvis tomtransporter, där vi inte har några varuflöden, kan modellen inte 

säga något om fordonsflödena47. Detta har lett till att frågan om vad lastbilsklasserna egentligen 

representerar har lämnats ganska öppen. Men frågan sätts på sin spets när man ska jämföra med 

verkligheten: vad är det egentligen som lastbilsklasserna representerar? Problemet accentueras 

ytterligare av införandet av den nya tunga lastbilsklassen HGV74.  

Man kan betrakta lastkapacitetsgränserna för de olika fordonstyperna i Samgods48, som en slags 

definition av klasserna. Till syvende och sist är det ju dessa värden som modellen använder sig av49. 

Den naturliga tolkningen är då att dessa kapacitetsgränser skulle motsvara maxlastvikter för verkliga 

fordon. Detta är en bra utgångspunkt men otillräcklig. Vi behöver en mer naturlig tolkning av vad 

lastbilsklasserna i Samgods representerar i verkligheten. Den gängse tolkningen har hittills varit att 

de motsvaras av totalviktsklasser, där exempelvis totalvikten för en HGV60-bil skulle ligga inom 

intervallet 40-60 ton. Av de sammanställningar som visats tidigare (t ex i Tabell 4.10) framgår att 

totalvikterna generellt kan avvika mycket från de klasser som man kanske egentligen avser. Den 

beskrivning av klasserna som ges av ASEK i Tabell 4.1 är otillräcklig och delvis självmotsägande, 

eftersom den fjärrlastbil av typ HGV40 som beskrivs där säkerligen har en verklig totalvikt som 

överstiger 40 ton. 

De regler och viktbegränsningar som gäller för nationella och internationella lastbilstransporter berör 

inte i första hand totalvikter utan snarare bruttovikter och axeltryck. Men att tolka lastbilsklasserna 

baserat på bruttovikter är knappast realistiskt eftersom dessa varierar med lastvikten.  

En alternativ möjlighet är att tolka lastbilsklasserna med hjälp av de olika axelkonfigurationerna. En 

stor fördel med detta skulle vara att lastbilsklasserna i Samgods därmed blev direkta observabler vid 

fältstudier och slangmätningar (utan att registreringsnumret behöver insamlas). För att detta ska 

vara en framkomlig väg bör det finnas en rimligt entydig koppling mellan de utvalda 

                                                           
47 Modellen beskriver tomtransporter enbart indirekt, genom att i efterhand pålägga dessa för att kompensera 
för ansamlingar av lastbilar inom något geografiskt område.  
48 Anges i indatatabellen VehicleParameters.  
49 Men inte enbart dessa. Exempelvis används även begränsningsvillkoret att HGV60 endast får köra i Sverige 
och Finland. 
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axelkonfigurationerna och maxlastviktklasserna. Om man i Figur 4.5 inför brytpunkter vid lämpliga 

maxlastvikter så skulle man kunna få relativt god överensstämmelse. I Tabell 4.13 visas ett exempel 

på hur en ny lastbilsklassindelning skulle kunna definieras baserad på axelkonfiguration och 

maxlastvikt50,51. (Namnen på lastbilsklasserna har satts inom citationstecken eftersom dessa borde 

döpas om vid en omtolkning där inte längre totalvikten är relevant.) Med denna indelning skulle 

exempelvis typiska utländska trailers (2+3) naturligen hamna inom HGV40-klassen.  

Tabell 4.13 Lastbilsklasser definierade utgående från axelkonfiguration och maxlastviktintervaller. Som jämförelse anges 
befintliga brytpunkter.  

 

 

Beskrivningen ovan är dock inte fullgod. En komplikation är att alla lastbilar i Samgods inom en viss 

klass får samma kapacitetsgräns., medan verkliga ekipage har maxlastvikter utspridda inom hela det 

tillåtna intervallet. Därmed skulle det möjligen vara lämpligare att sätta max-gränserna (dvs 

kapacitetsgränserna i Samgods) till medelvärden (eller typvärden) av maxlastvikterna inom varje 

klass. Om vi t ex skulle välja typvärdena i Figur 4.5, så fås följande brytpunkter52: 9, 15, 30 och 41. 

Följaktligen fås i så fall olika värden på kapacitetsgränserna i Samgods och maxlastviktsgränserna i 

statistiken, även om de representerar samma sak, nämligen ett intervall av maxlastvikter. Låt oss 

benämna den senare klassindelningen som maxlastvikter med typvärdestolkning, och den förra som 

maxlastvikter med maxgränstolkning. 

I nästa avsnitt kommer vi att använda båda dessa klassindelningar vid jämförelser mot Samgods.   

                                                           
50 Bör nämnas att maxlastvikterna har avrundats uppåt till hela ton. 
51 Mer korrekt: klassindelningen är definierad utgående från maxlastvikter, men tolkas och beskrivs 
approximativt med axelkonfigurationerna. 
52 Det är påfallande hur nära de befintliga kapacitetsgränserna i Samgods man då hamnar (förutom för HGV60). 
Det är möjligt, men för oss okänt, att man resonerat så vid framtagandet av de ursprungliga gränserna. Om så 
är fallet har man emellertid inte varit konsekvent när det gäller HGV60, där man valt 47 ton. 

Lastbilsklass Lastbilsekipage Dragbilsekipage Min Max

"MGV16" 2+0 2 11 9

"MGV24" 3+0, 4+0, (2+2) 2+1 11 23 15

"HGV40" 2+3, 3+2, (2+2) 2+2, 3+2, 2+3, (3+3) 23 34 28

"HGV60" 3+3, 3+4 3+4, (3+3) 34 50 47

Axelkonfiguration Maxlastvikt (ton) Befintliga (övre) kapacitetsgränser 

i Samgods (ton)
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5 Jämförelser mellan Samgods och lastbilsundersökningarna 
I detta avsnitt görs jämförelser mellan Samgods-utdata och data från lastbilundersökningarna, både 

den svenska, SvLU, och de utländska, EuLU. I dessa jämförelser särredovisas resultaten för de svenska 

och de utländska lastbilarna, dels för att de svenska kan beräknas med konfidensintervall, dels för att 

få en uppfattning om proportionerna mellan de svenska och de utländska transporterna. För de 

svenskregistrerade lastbilarna har uppräkningsfaktorer justerade med avseende på stillestånds-

problematiken använts. För de utlandsregistrerade lastbilarna används de ursprungliga 

uppräkningsfaktorerna. Dock redovisas för de utlandsregistrerade även resultat med en 

inflationsfaktor satt till 1.453. Därmed fås två olika värden för de utländska lastbilarna. Dessa ska inte 

tolkas som ett osäkerhetsintervall, utan snarare en störningsanalys som indikerar vilken inverkan på 

den slutliga jämförelsen mellan Samgods och lastbilsundersökningarna som osäkerheten för de 

utländska lastbilarna kan tänkas ha. 

En skillnad mellan lastbilsundersökningen och Samgods är gränsdragningen för vilka fordon som 

ingår. I lastbilsundersökningen dras gränsen vid maxlastvikten 3.5 ton. Detta innebär att LGV3 bör 

räknas bort i jämförelserna, men också en del av MGV16. Skillnaden i vad som ingår påverkar 

knappast tonkm och lastad godsmängd i någon utsträckning, medan däremot antal transporter och 

körda kilometer kan påverkas kraftigt. 

Alla Samgodsresultat är beräknade med den kalibrerade versionen Samgods 1.1.1 (från 2017-04-01). 

5.1 Kvantiteter på total geografisk nivå 
Den totala kakan kan skäras på olika sätt. I Samgods görs, på total geografisk nivå, i allmänhet en 

uppdelning mellan domestic (”DOM”), domestic total (”DTOT”) och international (”INT”). Med DOM 

avses inrikes transporter, dvs. transporter där både avsändarort och destinationsort ligger i Sverige. 

Med INT avses den del av transporterna till/från utlandet som utförs utanför Sveriges gränser. DTOT 

avser DOM plus den del av transporterna till/från utlandet som utförs innanför Sveriges gränser. 

DTOT utgör den kanske viktigaste kvantiteten vid åtgärdsanalyser54. TOT = DTOT + INT utgör den 

totala kvantiteten i Samgods, inklusive transit. 

I lastbilsundersökningarna görs uppdelningen på ett annat sätt. För de svenska lastbilarna görs i 

statistiken en uppdelning mellan inrikes och utrikes transporter. För de utländska lastbilarna görs 

motsvarande distinktion. Inrikes transporter med de svenska lastbilarna + cabotage med utländska 

lastbilar torde svara ganska väl mot DOM. Däremot krävs modellberäkning (se avsnitt 3.2.1) för att 

skatta hur stor andel av svenska utrikestransporter som sker på svenska eller utländsk mark. 

Motsvarande gäller för de utländska lastbilarna.   

5.1.1 Geografiskt totala kvantiteter: DTOT + INT 
I Tabell 5.1 visas jämförelser mellan lastbilsundersökningarna och Samgods för DTOT+INT, dvs. alla 

transporter inom, till, från och genom Sverige oavsett geografisk tillhörighet55.  

                                                           
53 Inflationsfaktorn 1.4 är satt i de fall då resultat från Trafikanalys datauttag från Eurostat använts. Om 
däremot vårt datauttag använts så används i stället inflationsfaktorn 1.7. Anledningen är det extra bortfall som 
orsakas av anonymiseringen. Se ”SUPP” i avsnitt 3.2.2 och avsnitt 3.4.1. 
54 För sjöfart ingår i DTOT endast transporten mellan hamnen och territorialvattengränsen. Detta får till 
konsekvens att effekter på sjöfarten tenderar blir underskattade när man använder DTOT i åtgärdsanalyser. 
55 Samgods-resultaten har tagits fram genom direkt aggregering från OD-matriserna i Extract.  
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Anmärkningsvärt är att kvoten ”Transportarbete/Körda km med last” skiljer sig så mycket mellan 

lastbilsundersökningarna (ca 16-18 ton) och Samgods (27 ton). Kvoten kan tolkas som ett mått på 

den genomsnittliga lastvikten. En ytterligare noterbar skillnad är att andelen tomtransporter (körda 

km) tycks högre i Samgods än i statistiken. 

Man ser även att Samgods ger betydligt högre värden på tonkm än vad lastbilsundersökningarna ger. 

Till en viss del kan avvikelsen förklaras med att transittransporterna (Norge, Finland) har inkluderats i 

Samgods-resultatet men inte i lastbilsundersökningarna. En annan förklaring kan vara transporter där 

man lämnar släpvagn/påhängsvagn på färja eller roro-fartyg för vidare transport utomlands (t ex 

Trelleborg-Travemunde). I Samgods (som inte kan separera de olika delarna i ekipagen) räknas hela 

transporten (t ex Norrköping-Bryssel) som en Samgods-transport, medan lastbilsundersökningen 

endast kommer att räkna in den del som går mellan Norrköping och Trelleborg. Den andra delen, 

Travemunde-Bryssel, utförs av en helt annan dragbil och kommer inte att ha någon koppling till 

Sverige, trots att ”svenskt gods” transporteras. En ytterligare skillnad är att lastbilsundersökningarna 

inte inkluderar lastbilar som har en maxlastvikt understigande 3.5 ton, medan dessa däremot ingår i 

Samgods.  

Tabellen beskriver ganska väl de svårigheter som uppstår vid jämförelser av detta slag. Förutom 

skilda geografiska indelningar utgör osäkerheten i datakvalitén för de utländska lastbilarna, EuLU, en 

komplikation vid jämförelserna. Beroende på om vi tar med inflationsfaktorn (1.4) för utländska 

lastbilar eller ej, varierar transportarbetet mellan 56.7 och 63.0 miljarder tonkm.  

Tabell 5.1 Jämförelser mellan Samgods (nedersta delen) och lastbilsundersökningar (övriga delar) för olika kvantiteter på 
totalt geografiskt område (domestic total + international). 

 

  

5.1.2 På svenskt territorium: DTOT 
I Tabell 5.2 visas jämförelser för domestic total, dvs på svensk mark. Trafikanalys har genom 

modellberäkningar beräknat andelen av de utländska fordonens kvantiteter på svensk mark. Någon 

motsvarande begränsning för de svenska utrikestransporterna har vi inte funnit. Samgods-resultaten 

är hämtade från Report 1 och 456. God överensstämmelse har erhållits för transportarbetet, då 

inflationsfaktorn 1.4 används. Det bör dock påpekas att transportarbetet har varit en viktig target vid 

kalibreringen. 

                                                           
56 Eftersom dessa rapporter ger orimliga värden för Antal transporter och Godsmängd så bortfaller dessa 
kvantiteter i tabellen.   

Antal 

transporter  

med last

Antal 

tomtranspo

rter

Körda km 

med last

Körda 

km 

tomma

1000-tal 1000-tal

Totalt Totalt Totalt Totalt

Svenska: inrikes 38 384 + 1 836 27 961 10 423 2 794 193 + 88 570 2 299 734 494 459 374 992 + 18 669 37 305 + 1 499

Svenska: utrikes 502 + 74 360 142 244 853 + 29 128 215 878 28 975  6 303 + 1 038  3 706 + 497

Utländska 1 413 910 503 1 003 443 870 068 133 375 23 478 15 690

Utländska * 1.4 1 978 1 274 704 1 404 820 1 218 095 186 725 32 869 21 966

Totalt (statistiken) 40 299 29 231 11 068 4 042 488 3 385 680 656 809 404 773 56 701

Totalt (justerad, 1.4) 40 864 29 595 11 269 4 443 866 3 733 707 710 159 414 165 62 977

Samgods (DTOT+INT) 31 018 19 519 11 500 4 790 656 2 885 526 1 905 130 462 405 78 252

Antal transporter 

(med + utan last)

Körda kilometer Godsmängd Transportarbete 

1 000-tal 1 000-tal km  1 000-tal ton Miljoner ton-km

 95 % K.I.  95 % K.I.  95 % K.I.  95 % K.I.
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Tabell 5.2 Jämförelser mellan Samgods och lastbilsundersökningar för olika kvantiteter på svensk mark (domestic total) 

 

 

5.1.3 Inrikes transporter: DOM 
I Tabell 5.3 visas jämförelser för inrikes transporter inklusive utländskt cabotage i Sverige. Cabotage 

med utländska lastbilar i Sverige är dock troligen kraftigt underskattad här. Samgods-beräkningarna 

är här gjorda genom aggregering av OD-matriser. Resultaten här går i samma linje som i de två 

föregående avsnitten. 

Samma problematik rörande släp som transporteras med roro-fartyg och som diskuterades i avsnitt 

5.1.1, påverkar sannolikt även jämförelsen här. En sådan transport kommer Samgods att klassa som 

en del av en utrikes transport, dvs inte ingå i DOM, medan lastbilsundersökningen kommer att räkna 

den som inrikes eftersom dragbilens transport begränsar sig till Sverige.  

Tabell 5.3 Jämförelser mellan Samgods och lastbilsundersökningar för olika kvantiteter avseende inrikes transporter inkl 
cabotage (domestic) 

 

 

5.2 Uppdelning på lastbilsklasser 
I avsnitt 4 diskuterades problematiken kring lastbilsklassernas viktklasser utförligt. Vid jämförelser 

mellan Samgods och lastbilsundersökningen kommer vi för lastbilsundersökningen att använda de 

båda klassindelningarna som föreslogs i avsnitt 4.5, maxlastvikter med typvärdestolkningen och 

maxlastvikter med maxgränstolkningen. 

5.2.1 Tonkm 
I Tabell 5.4 och Tabell 5.5 visas transportarbete från lastbilsundersökningarna uppdelat efter 

maxlastviktsklasser för de två tolkningarna av maxlastviktgränserna i Samgods. Man ser att 

tolkningen av maxlastviktsgränserna spelar en betydande roll. Dock ska här hållas i minnet 

oklarheterna kring maxlastvikterna för dragbilsekipage med axelkonfiguration 3+3.  

Antal 

transporter  

med last

Antal tom-

transporter

Körda km 

med last

Körda km 

tomma

1000-tal 1000-tal 1000-tal 1000-tal

Totalt Totalt Totalt Totalt

Svenska: inrikes 38 384 + 1 836 27 961 10 423 2 794 193 + 88 570 2 299 734 494 459 374 992 + 18 669 37 305 + 1 499

Svenska: utrikes 502 + 74 360 142 244 853 + 29 128 215 878 28 975  6 303 + 1 038  3 706 + 497

Utländska (avgränsade 

till Sverige)

1 881 1 379 502 547 438 441 351 106 087 22 961 7 126

Utländska*1.4 2 633 1 930 702 766 414 617 892 148 522 32 145 9 976

Totalt exkl utrikes 40 264 29 340 10 925 3 341 631 2 741 085 600 546 397 953 44 431

Totalt inkl utrikes 

(justerad 1.4) 41 519 30 251 11 267 3 805 459 3 133 504 671 956 413 441 50 988

Samgods (DTOT) - - - 2 858 346 1 727 399 1 130 947 - 50 955

 95 % K.I.  95 % K.I.  95 % K.I.

Antal transporter 

(med + utan last)

Körda kilometer Godsmängd Transportarbete 

1 000-tal 1 000-tal km  1 000-tal ton Miljoner ton-km

 95 % K.I.

Antal 

transporter  

med last

Antal tom-

transporter

Körda km 

med last

Körda km 

tomma

1000-tal 1000-tal

Totalt Totalt Totalt Totalt

Svenska: inrikes 38 384 + 1 836 27 961 10 423 2 794 193 + 88 570 2 299 734 494 459 374 992 + 18 669 37 305 + 1 499

Utländska (cabotage) 240 240 56 563 56 563 3 515 791

Utländska *1.4 335 335 79 188 79 188 4 921 1 107

Totalt (justerad, 1.4) 38 959 28 536 10 423 2 929 943 2 435 484 383 428 39 204

Samgods (DOM) 21 443 13 546 7 897 2 532 342 1 541 116 991 226 319 416 46 857

 95 % K.I.  95 % K.I.  95 % K.I.

Antal transporter 

(med + utan last)

Körda kilometer Godsmängd Transportarbete 

1 000-tal 1 000-tal km  1 000-tal ton Miljoner ton-km

 95 % K.I.
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I Tabell 5.6 visas motsvarande fördelning för klasserna i Samgods. Återigen uppstår problem vid 

matchningen av den geografiska uppdelningen mellan Samgods och lastbilsundersökningarna57. Vid 

jämförelse mellan Inrikes i SvLU och DOM i Samgods finner man att typvärdestolkningen 

överensstämmer bättre med Samgods än vad maxvärdestolkningen gör. Detta stärker misstanken att 

maxlastviktgränserna i Samgods ursprungligen har valts baserat på typvärdestolkningen. 

Tabell 5.4  Tonkm uppdelade på lastbilsklasser från lastbilsundersökningarna enligt maxgränstolkningen. 

 

Tabell 5.5  Tonkm uppdelade på lastbilsklasser från lastbilsundersökningarna enligt typvärdestolkningen. 

 

Tabell 5.6  Tonkm uppdelade på lastbilsklasser i Samgods.  

 

 

5.2.2 Fordonskilometer (lastade) 
I Tabell 5.7 - Tabell 5.9 visas motsvarande tabeller som i förra avsnittet för antal körda kilometer med 

last. Återigen kan konstateras att tolkningen av kapacitetsgränserna i Samgods påverkar resultatet 

ganska kraftigt. 

Tabell 5.7  Körda km med last uppdelade på lastbilsklasser från lastbilsundersökningarna enligt maxgränstolkningen. 

 

 

                                                           
57 Detta accentueras här eftersom vi för vårt dataset från Eurostat inte kunnat beräkna andelen transporter på 
svensk mark (DTOT). 

Maxlastvikter Inrikes % inrikes Utrikes % utrikes Utländska % utl Totalt % totalt Totalt (utl uppr. 1.7) % tot (1.7)
"MGV16" 2 < x <= 9 447 1.2% 2 0.0% 92 0.6% 541 1.0% 605 0.9%

"MGV24" 9 < x <= 15 1 611 4.3% 11 0.3% 357 2.3% 1 980 3.5% 2 230 3.3%

"HGV40" 15 < x <= 28 1 549 4.2% 127 3.4% 7 575 49.2% 9 251 16.4% 14 554 21.7%

"HGV60" 28 < x 33 698 90.3% 3 566 96.2% 7 366 47.9% 44 630 79.1% 49 787 74.1%

TotLorry 37 305 100.0% 3 706 100.0% 15 391 100.0% 56 402 100.0% 67 176 100.0%

Maxlastvikter Inrikes % inrikes Utrikes % utrikes Utländska % utl Totalt % totalt Totalt (utl uppr. 1.7) % tot (1.7)
"MGV16" 2 < x <= 11 725 1.9% 2 0.0% 152 1.0% 878 1.6% 984 1.5%

"MGV24" 11 < x <= 23 2 559 6.9% 39 1.0% 4 835 31.4% 7 433 13.2% 10 817 16.1%

"HGV40" 23 < x <= 34 4 770 12.8% 2 982 80.5% 7 061 45.9% 14 814 26.3% 19 757 29.4%

"HGV60" 34 < x 29 251 78.4% 683 18.4% 3 343 21.7% 33 277 59.0% 35 617 53.0%

TotLorry 37 305 100.0% 3 706 100.0% 15 391 100.0% 56 402 100.0% 67 176 100.0%

Maxlastvikter DOM % dom DTOT % dtot INT % int DTOT+INT % dtot+int
MGV16 2 < x <= 9 479 1.0% 509 1.0% 43 0.2% 553 0.7%

MGV24 9 < x <= 15 1 056 2.3% 2 199 4.3% 993 3.7% 3 193 4.1%

HGV40 15 < x <= 28 7 127 15.2% 10 114 19.7% 24 753 92.0% 34 867 44.6%

HGV60 28 < x 38 195 81.5% 38 486 75.0% 1 105 4.1% 39 591 50.6%

TotLorry 46 857 100.0% 51 309 100.0% 26 895 100.0% 78 203 100.0%

Maxlastvikter Inrikes % inrikes Utrikes % utrikesUtländska % utl Totalt % totalt Totalt (utl uppr. 1.7) % tot (1.7)
"MGV16" 2 < x <= 9 244 834 10.6% 2 703 1.3% 22 240 2.5% 269 776 7.9% 285 344 7.1%

"MGV24" 9 < x <= 15 351 175 15.3% 718 0.3% 46 322 5.1% 398 215 11.7% 430 640 10.6%

"HGV40" 15 < x <= 28 192 297 8.4% 7 540 3.5% 449 672 50.0% 649 509 19.0% 964 279 23.8%

"HGV60" 28 < x 1 511 428 65.7% 204 917 94.9% 381 294 42.4% 2 097 639 61.4% 2 364 545 58.5%

TotLorry 2 299 734 100.0% 215 878 100.0% 899 527 100.0% 3 415 140 100.0% 4 044 809 100.0%
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Tabell 5.8  Körda km med last uppdelade på lastbilsklasser från lastbilsundersökningarna enligt typvärdestolkningen. 

 

 

Tabell 5.9  Körda km med last uppdelade på lastbilsklasser i Samgods. 

 

 

5.3 Uppdelning i varugrupper 
I Tabell 5.10 och Tabell 5.11 visas transportarbetet uppdelat på olika varugrupper, från lastbils-

undersökningen resp. Samgods. Tabellerna är sorterade efter avtagande transportarbete (den icke-

justerade statistiken på DTOT+INT). Tabellerna illustrerar tydligt två saker. Dels hur olika 

varugruppsindelningarna är i NST2007 (som lastbilsundersökningarna använder) och NST/R (som 

Samgods använder), vilket försvårar jämförelserna. Dels hur kraftiga avvikelser man har mellan 

Samgods och SvLU. Exempelvis domineras lastbilstransporterna i Samgods av kemikalier och 

petroleumprodukter, medan dessa har en betydligt mindre framträdande roll i lastbils-

undersökningarna. Omvänt domineras lastbilsundersökningarna av styckegodstransporter, som inte 

har någon exakt motsvarighet i Samgods utan är utspridd på flera varugrupper, men som knappast 

summerar ihop till den höga andel som finns i lastbilsundersökningarna.  

Maxlastvikter Inrikes % inrikes Utrikes % utrikesUtländska % utl Totalt % totalt Totalt (utl uppr. 1.7) % tot (1.7)
"MGV16" 2 < x <= 11 337 267 14.7% 2 739 1.3% 30 710 3.4% 370 716 10.9% 392 213 9.7%

"MGV24" 11 < x <= 23 423 055 18.4% 3 391 1.6% 309 942 34.5% 736 388 21.6% 953 347 23.6%

"HGV40" 23 < x <= 34 318 184 13.8% 174 755 81.0% 405 891 45.1% 898 831 26.3% 1 182 955 29.2%

"HGV60" 34 < x 1 221 228 53.1% 34 992 16.2% 152 985 17.0% 1 409 205 41.3% 1 516 294 37.5%

TotLorry 2 299 734 100.0% 215 878 100.0% 899 527 100.0% 3 415 140 100.0% 4 044 809 100.0%

Maxlastvikter DOM % dom DTOT % dtot INT % int DTOT+INT % dtot+int
MGV16 2 < x <= 9 61 522 4.0% 66 115 3.8% 7 241 0.6% 73 356 2.5%

MGV24 9 < x <= 15 83 447 5.4% 168 462 9.6% 80 541 7.2% 249 003 8.6%

HGV40 15 < x <= 28 350 599 22.7% 470 536 26.8% 1 004 013 89.5% 1 474 549 51.2%

HGV60 28 < x 1 045 517 67.8% 1 052 589 59.9% 29 976 2.7% 1 082 565 37.6%

TotLorry 1 541 116 100.0% 1 757 737 100.0% 1 121 777 100.0% 2 879 514 100.0%
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Tabell 5.10 Transportarbete per varugrupp från lastbilsundersökningarna. Varugrupper är sorterade efter avtagande 
transportarbete. 

 

Tabell 5.11 Transportarbete per varugrupp från Samgods. Geografiskt område är DTOT + INT. Varugrupper är sorterade 
efter avtagande transportarbete. 

 

Varugrupper Inrikes Utrikes Utländska Utländska* 1.4 Statistik Statistik (justerad) Statistik %
Totalt 37 305 3 292 15 690 21 967 56 288 62 564 100%

18 Styckegods och samlastat gods 7 543 673 2 161 3 025 10 377 11 241 18.4%

01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske 5 904 208 1 894 2 652 8 007 8 765 14.2%

04 Livsmedel, drycker och tobak 5 650 381 1 546 2 164 7 577 8 195 13.5%

06 Trä och varor av trä och kork (exkl.möbler), 

massa, papper och pappersvaror, trycksaker 3 515 656 2 630 3 682 6 801 7 853 12.1%

03 Malm, andra produkter från utvinning 3 092 16 385 539 3 494 3 648 6.2%

10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning 1 042 265 1 515 2 121 2 823 3 429 5.0%

08 Kemikalier, kemiska produkter, konstf iber, 

gummi- och plastvaror samt kärnbränsle 1 425 147 1 188 1 664 2 760 3 236 4.9%

09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 790 176 738 1 033 2 705 3 000 4.8%

14 Hushållsavfall, annat avfall och returråvara 1 410 249 603 845 2 262 2 503 4.0%

11 Maskiner och instrument 945 122 832 1 165 1 898 2 231 3.4%

16 Utrustning för transport av gods 1 043 45 280 393 1 369 1 481 2.4%

07 Stenkols- och raff inerade petroleumprodukter

1 248 17 130 183 1 396 1 448 2.5%

12 Transportutrustning 661 221 351 492 1 232 1 373 2.2%

15 Post och paket 1 083 37 120 167 1 240 1 287 2.2%

13 Möbler och andra tillverkade varor 299 38 363 508 700 845 1.2%

20 Andra varor, ej tidigare specif icerade 423 5 282 394 709 822 1.3%

19 Oidentif ierbart gods 0 0 556 778 0 778 0.0%

17 Flyttgods, fordon för reparation 96 29 62 86 187 211 0.3%

05 Textil, beklädnadsvaror, läder och lädervaror 125 1 51 72 177 197 0.3%

02 Kol, råolja och naturgas 11 6 0 0 0 17 0.0%

Kod Varugrupp DOM %DOM DTOT+INT % DTOT+INT

Totalt 46 857 100% 78 203 100%

23 Chemicals other than coal chemicals and tar 5 897 12.6% 9 874 12.6%

14 Petroleum products 5 567 11.9% 9 044 11.6%

 5 Timber for paper industry (pulpw ood) 5 308 11.3% 6 874 8.8%

13 Crude petroleum 151 0.3% 5 472 7.0%

17 Metal products 2 935 6.3% 4 413 5.6%

10 Foodstuff and animal fodder 2 965 6.3% 4 028 5.2%

19 Earth, sand and gravel 2 635 5.6% 3 467 4.4%

 6 Wood roughly squared or saw n lengthw ise, sliced or peeled 1 904 4.1% 3 026 3.9%

28 Paper, paperboard; not manufactures 1 863 4.0% 2 808 3.6%

20 Other crude and manufactured minerals 1 492 3.2% 2 769 3.5%

12 Solid mineral fuels 1 708 3.6% 2 683 3.4%

29 Leather textile, clothing, other manufactured articles than paper, paperboard and manufactures there 1 653 3.5% 2 585 3.3%

 7 Wood chips and w ood w aste 1 731 3.7% 2 126 2.7%

15 Iron ore, iron and steel w aste and blast-furnace dust 81 0.2% 2 098 2.7%

32 Machinery, apparatus, engines, w hether or not assembled, and parts thereof 1 471 3.1% 2 093 2.7%

31 Timber for saw mill 1 851 4.0% 1 856 2.4%

18 Cement, lime, manufactured building materials 1 256 2.7% 1 846 2.4%

24 Paper pulp and w aste paper 1 184 2.5% 1 710 2.2%

 2 Potatoes, other vegetables, fresh or frozen, fresh fruit 1 400 3.0% 1 669 2.1%

33 Paper, paperboard and manufactures thereof 1 120 2.4% 1 584 2.0%

26 Manufactures of metal 653 1.4% 1 071 1.4%

21 Natural and chemical fertilizers 271 0.6% 821 1.0%

25 Transport equipment, w hether or not assembled, and parts thereof 331 0.7% 742 0.9%

16 Non-ferrous ores and w aste 532 1.1% 740 0.9%

11 Oil seeds and oleaginous fruits and fats 333 0.7% 644 0.8%

22 Coal chemicals 13 0.0% 627 0.8%

 1 Cereals 284 0.6% 567 0.7%

35 Air freight (2006 model) 28 0.1% 540 0.7%

 9 Textiles, textile articles and manmade fibres, other raw  animal and vegetable materials 73 0.2% 200 0.3%

27 Glass, glassw are, ceramic products 85 0.2% 144 0.2%

 3 Live animals 67 0.1% 67 0.1%

 4 Sugar beet 17 0.0% 17 0.0%
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5.4 Geografisk uppdelning i svenska NUTS2-områden 

5.4.1 Lastad godsmängd 
I Tabell 5.12 visas den geografiska fördelningen av mängden gods som lastas på lastbilar i Sverige. (Se 

Bilaga 3 för en beskrivning av NUTS2-områdena.) Man ser att inflationsfaktorn (1.7) för utländska 

lastbilar har en ganska liten påverkan på fördelningen. Fördelningen för Samgods stämmer ganska väl 

med den som fås från lastbilsundersökningarna, förutom för Stockholms län (11) och Östra 

Mellansverige (12). Däremot skiljer sig nivåerna avsevärt från varandra. Den snedfördelning som fås 

mellan områdena 11 och 12 är troligen besläktad med motsvarande snedfördelning för jordbruks-

produkter som konstaterades i (Trafikverket, 2018c).   

Tabell 5.12  Lastad godsmängd fördelat på geografiska områden i Sverige (NUTS2). 1000-tals ton. 

 

 

5.4.2 Lossad godsmängd 
För lossade godsmängder är bilden ganska snarlik den för lastad godsmängd. Avvikelsen mellan 

Samgods och lastbilsundersökningarna är dock något mindre för det lossade godset. Fortfarande har 

man dock en snedfördelning mellan Stockholms län (11) och Östra Mellansverige (12).  

Tabell 5.13 Lossad godsmängd fördelat på geografiska områden i Sverige (NUTS2). 1000-tals ton. 

 

 

5.4.3 Flöden mellan NUTS2-områden 
I Tabell 5.14 visas en jämförelse mellan lastbilsundersökningarna och Samgods58 av mängden gods på 

lastbilar mellan olika NUTS2-områden. Svenska och utländska lastbilar ingår men inga utrikes 

                                                           
58 Samgods-värdena är beräknade från Extract-filer. OBS: Inom-centroid-transporter ingår ej i dessa. 

NUTS2

Svenska 

lastbilar

% 

svenska

Utl 

lastbilar % utl

Totalt 

enl LU % LU

Totalt 

(utl *1.7)

% tot 

(1.7) Samgods

% 

Samgods

11 42 276 11% 12 248 9% 54 523 10% 63 097 10% 48 974 15%

12 56 255 15% 22 995 16% 79 250 15% 95 346 15% 38 869 12%

21 47 871 13% 15 995 11% 63 865 12% 75 062 12% 32 594 10%

22 47 718 13% 37 343 26% 85 061 16% 111 201 18% 53 914 16%

23 75 721 20% 31 451 22% 107 172 21% 129 187 21% 70 291 21%

31 44 293 12% 11 049 8% 55 342 11% 63 077 10% 37 788 11%

32 27 093 7% 3 210 2% 30 303 6% 32 550 5% 16 149 5%

33 35 985 10% 8 127 6% 44 112 8% 49 801 8% 31 145 9%

Hela Sverige 377 211 100% 142 417 100% 519 628 100% 619 320 100% 329 723 100%
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transporter. För att underlätta jämförelserna visas även kvoterna mellan resultaten från 

lastbilsundersökningarna och Samgods. Man ser att avvikelserna är störst (orangefärgade fält) dels 

längs huvuddiagonalen (dvs transporter inom ett visst NUTS2-område), dels för transporter till/från 

de norrländska områdena. En delförklaring till varför Samgods i allmänhet ger lägre värden i 

huvuddiagonalen kan vara att inom-centroidtransporterna inte inräknats. För norrlandstransporterna 

kan möjligen de lägre flödena och den därmed sammanhängande större statistiska osäkerheten ha 

bidragit till de stora avvikelserna. Den utländska cabotageverksamheten, som i 

lastbilsundersökningarna troligen är starkt underskattad bidrar också till osäkerheter i jämförelserna. 

Dock förtjänar de jämförelsevis höga lastbilsflödena till/från Norrland i Samgods en närmare 

granskning. 

Tabell 5.14 Godsflöden med lastbilar mellan NUTS-regioner i Sverige (1000-tals ton). Från lastbilsundersökningarna 
(SvLU+EuLU) resp Samgods samt kvoter mellan dessa. Endast inrikes transporter ingår. I orangefärgade celler avviker 
resultaten med mer än en faktor 2. 

 

 

I anslutning till flöden mellan olika regioner har en anmärkningsvärd observation gjorts beträffande 

Samgods-flöden av tomtransporter med HGV40 mellan Stockholms län och övriga län i Svealand. 

Tvärtemot vad man förväntar sig beräknar Samgods större flöden av tomtransporter i riktning mot 

Stockholms län än från Stockholm län. Denna avvikelse borde utredas närmare.  

 

Lastbilsundersök 11 12 21 22 23 31 32 33

Stockholms län 11 32 946 4 289 1 090 1 176 1 392 1 560 207 617

Östra Mellansverige 12 5 666 42 747 3 177 2 004 3 965 6 176 422 980

Småland med öarna 21 1 319 3 690 38 941 4 489 3 993 511 20 175

Sydsverige 22 1 345 2 497 4 850 43 227 5 392 591 95 101

Västsverige 23 1 875 4 085 4 573 5 111 65 544 2 310 26 354

Norra Mellansverige 31 1 515 4 588 497 870 1 986 33 788 2 634 68

Mellersta Norrland 32 358 258 35 272 48 873 22 184 1 373

Övre Norrland 33 440 350 117 172 221 198 1 823 32 529

Samgods 11 12 21 22 23 31 32 33

Stockholms län 11 33 891 7 901 504 1 754 1 484 4 617 835 883

Östra Mellansverige 12 4 736 16 226 2 439 2 456 3 618 4 720 376 330

Småland med öarna 21 892 2 406 17 472 5 828 3 794 604 48 29

Sydsverige 22 2 168 2 553 6 543 32 052 5 458 873 201 167

Västsverige 23 2 564 4 645 4 710 8 147 48 721 3 697 458 554

Norra Mellansverige 31 3 297 3 346 293 1 434 4 026 18 890 949 544

Mellersta Norrland 32 424 725 31 78 247 2 343 10 980 3 193

Övre Norrland 33 428 535 59 62 328 492 2 012 23 429

Kvot = LU/Samgods 11 12 21 22 23 31 32 33

Stockholms län 11 1.0 0.5 2.2 0.7 0.9 0.3 0.2 0.7

Östra Mellansverige 12 1.2 2.6 1.3 0.8 1.1 1.3 1.1 3.0

Småland med öarna 21 1.5 1.5 2.2 0.8 1.1 0.8 0.4 6.1

Sydsverige 22 0.6 1.0 0.7 1.3 1.0 0.7 0.5 0.6

Västsverige 23 0.7 0.9 1.0 0.6 1.3 0.6 0.1 0.6

Norra Mellansverige 31 0.5 1.4 1.7 0.6 0.5 1.8 2.8 0.1

Mellersta Norrland 32 0.8 0.4 1.1 3.5 0.2 0.4 2.0 0.4

Övre Norrland 33 1.0 0.7 2.0 2.8 0.7 0.4 0.9 1.4
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5.5 Körsträckor  
I Figur 5.1 jämförs körsträckefördelningen mellan SvLU och Samgods-resultat. Generellt gäller att 

fördelningarna för Samgods är förskjutna mot längre körsträckor jämfört med statistik från 

Trafikanalys. Detta kan ha olika tänkbara förklaringar. Förutom modellfel kan en förklaring vara att 

de utländska fordonen har ett annat körmönster än de svenska och att de generellt kör längre 

etapper. En ytterligare möjlighet är att i Samgods ingår även mindre storleksklasser än vad som ingår 

i SvLU och att de mindre fordonens körmönster påverkar fördelningarna.   

 

 
Figur 5.1 Fördelningen över körsträckeklasser (kilometer) för antal transporter och lastat ton från SvLU samt modellberäknat 
med Samgods. Samtliga lastbilstyper men endast inrikes transporter ingår Utländska lastbilars cabotagetransporter i 
Sverige har utelämnats. 

 

I ett försök att utesluta de två sistnämnda förklaringarna visas i Figur 5.2 körsträcksfördelningar för 

enbart klassen HGV60, dvs totalvikt mellan 40 och 60 ton59. Sådana lastbilar är tillåtna endast i 

Sverige och Finland bland europeiska länder60. Svenskregistrerade fordon bör sålunda dominera i 

denna klass, även om man kan tänka sig att en del övriga utländska lastbilar kopplar på ett släp när 

de kommit till Sverige61. Ur figuren framgår ett tydligt mönster att Samgods tenderar beräkna längre 

körsträckor än den officiella statistiken säger. Möjligen kan här finnas en koppling till de 

jämförelsevis höga skattningarna av transporterad godsmängd med lastbil till/från Norrland, som 

noterades för Samgods i Tabell 5.14, men detta har inte utretts närmare. 

 

                                                           
59 Vi har här använt kriteriet att maxlastvikten överstiger 28 ton i SvLU. 
60 Det görs tester med tyngre lastbilar i olika länder och dispenser utfärdas för vissa transporter men dessa 
fordon trafikerar sannolikt inte Sverige, åtminstone inte i någon större omfattning. 
61 Det är för oss okänt hur vanliga sådana ekipage är på svenska vägar. 
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Figur 5.2  Fördelning över körsträckeklasser för HGV60 

 

5.6 Lastfaktorer 
En viktig indikator är lastfaktorn, dvs kvoten mellan aktuell lastvikt och maxlastvikten. I detta avsnitt 

jämförs lastfaktorerna i SvLU och i Samgods. Endast inrikes (DOM) transporter beaktas och 

tomtransporter ignoreras. Eftersom lastfaktorerna kan skilja kraftigt mellan olika fordonstyper 

redovisas resultat för varje lastbilsklass62. Lastfaktorn har delats in i intervall med längder 0.1  (0, 0.1, 

0.2, 0.3, …, , 1.0), där nedre gränserna är exkluderade och de övre inkluderade.  

I Figur 5.3 visas resultat från SvLU. För varje fordonstyp har normering gjorts så att totalen är 100%. 

På grund av felaktigheter i datamaterialet finns ett antal körningar där lastfaktorn överskrider det 

”teoretiskt” maximala värdet, 1.0 (jmf avsnitt 4.4.3). Fördelningarna har typiskt63 två ”pucklar”, en 

med en topp vid ca 25% och en annan vid ca 90%.   

I Figur 5.4 visas motsvarande fördelning från Samgods. Fördelningen är framtagen genom att 

medelvärdesbilda64 de lastfaktorer som är beräknade i ChainChoiXXFIN.fac-filerna. Resultaten skiljer 

sig högst dramatiskt från varandra. Uppenbarligen överskattar Samgods lastfaktorerna på ett 

systematiskt sätt.  

 

                                                           
62 För SvLU har här maxlastvikt med maxgränstolkningen använts för att beräkna lastklassen (se avsnitt 4.5). 
63 För den minsta lastbilsklassen dominerar de små lastfaktorerna kraftigt. Troligen hänger detta ihop med att 
de mestadels används för korta transporter där det inte är lika angeläget att lasta ”fullt”. 
64 Medelvärdesbildningen är gjord genom viktning med antal fordon. 
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Figur 5.3 Fördelningen på lastfaktorklasser avseende antal körningar enligt SvLU. Tomtransporter ingår ej. Endast inrikes 
lastbilstransporter. Lastbilsklasserna har beräknats enligt maxlastvikter. 

 

 

Figur 5.4 Fördelningen på lastfaktorklasser avseende antal körningar enligt Samgods. Tomtransporter ingår ej. Endast 
inrikes lastbilstransporter. Resultat är hämtade från filer ChainChoiXXFIN.fac. 
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6 Jämförelser mellan Samgods och data från Trafikverkets 

hamnundersökning 
TrV har låtit genomföra en undersökning över de lastbilstransporter som passerar hamnar i syd- och 

västsverige eller Öresundsbron. Undersökningen är ett intressant och värdefullt komplement till 

Trafikanalys undersökningar, i så mening att man kopplar samman transporterna på sjön (färje- och 

roro-trafiken) med transporterna på land (lastbilstransporterna). Därigenom erhålls data som inte 

finns tillgängliga i vare sig Lastbilsundersökningen eller Sjötrafik-undersökningen. Sådana data är 

också värdefulla för validering/jämförelser med Samgods. 

I avsnitt 6.1 beskrivs TrV:s hamnundersökning kortfattat. Därefter följer ett mer tekniskt avsnitt om 

vilka noder i Samgods som motsvarar de hamnar som undersökts i TrV:s undersökning. I avsnitt 6.3 - 

6.5 görs jämförelser mellan Samgods och TrV:s undersökning avseende fördelningar av olika slag: på-

och av-lastningsningsregioner, färdvägar mm. I det avslutande avsnittet görs en konsistenskontroll 

mellan resultat på sjö- och landsidorna i Samgods. Vid denna konsistenskontroll används inte data 

från TrV.  

6.1 Om TrV:s hamnundersökning 
Trafikverket har under 2016 - 2017 låtit genomföra en kartläggning av lastbilstransporter genom 

hamnar längs syd- och västkusten. Undersökningen genomfördes i två omgångar: under hösten 2016 

kartlade man hamnarna i Blekinge, Halland och Västra Götaland och, under våren 2017, hamnarna i 

Skåne. Undersökningen genomfördes genom intervjuer med lastbilschaufförer på hamnområdet 

(frågeformulär på tio olika språk), i huvudsak när de var på väg ut från landet65. Undantagsvis66 

lämnades dock godset av vid kaj vilket medförde att lastbilen/föraren inte lämnade landet. Som 

komplement till kartläggningen i hamnarna undersöktes även trafiken på Öresundsbron genom 

telefonintervjuer med svenska och danska åkerier som trafikerar bron regelbundet. 

För varje intervjuad förare samlade man in uppgifter om fordonsekipaget (t ex miljöklass, årsmodell, 

konfiguration, registreringsland), om lasten (t ex vikt, varuslag, fyllnadsgrad) samt på/avlastnings-

ställen i Sverige och de resvägar (vägnummer)67 som användes mellan dessa och hamnen. Dessa 

uppgifter insamlades både för utresan från Sverige och för motsvarande inresa till Sverige68. Eftersom 

uppgifter om utresan var aktuella vid intervjutillfället kan man också utgå från att dessa är de mest 

tillförlitliga.   

Resultat från undersökningen finns redovisade i (Trafikverket, 2018b). Uppgifterna har räknats upp 

till årliga kvantiteter men redovisas där vanligen i form av fördelningar. Rådata från undersökningen 

finns tillgängliga. De årliga kvantiteterna har främst erhållits från Shippax-statistik om antalet 

lastbilstransporter på färjor. I några hamnar (Halmstad, Göteborg RORO) saknade man statistik över 

totalflöden och för dessa redovisas därför enbart fördelningar mellan olika kategorier. 

                                                           
65 Detta gjordes av praktiska skäl. Förarna hade tid att besvara frågor när de väntade på att få köra ombord. Att 
genomföra intervjuer med förare som just kört iland hade naturligtvis varit ogörligt.  
66 Det handlade om lastbilstransporter till järnvägsfärjan i Trelleborg. 
67 Uppgifterna om resvägar samlades in genom att förarna fick titta på en karta över södra Sverige med vägar 
och vägnummer markerade. 
68 För utländska förare frågade man om den inresa till Sverige som redan företagits medan för svenska förare 
samlades in uppgifter om den framtida tillbakaresan. 
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Följande hamnar är undersökta: Strömstad, Göteborg (RORO-, Tysklands- resp Danmarksterminalen), 

Varberg, Halmstad, Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ystad, Karlshamn och Karlskrona. Antal 

intervjuer var 2418 och antalet observationer 3317. Intervjubortfallet var totalt 18%, men varierade 

mycket mellan hamnarna69. Bortfallen orsakades framför allt av språksvårigheter och samarbetsovilja 

från förarna. Även vid bortfall registrerades dock fordonet och registreringsskyltarna. 

6.2 Vilka noder i Samgods svarar mot hamnarna i TrV:s undersökning? 
För att kunna göra rättvisande jämförelser mellan Samgods och hamnundersökningen krävs att man 

först identifierar vilka noder i Samgods som svarar mot de hamnar som hamnundersökningen 

primärt omfattar, nämligen färje- och RoRo-hamnar. Från sjösidan inkommer även stora mängder 

container och bulkgods som också genererar stora mängder lastbilstransporter på landsidan. Sådant 

gods inkommer vanligen till andra hamnar eller till separata delar av hamnarna som 

hamnundersökningen inte täcker in.  

För Samgods vidkommande skiljer man mellan färjeterminaler och övriga sjöfartshamnar och de 

representeras med olika noder. Exempelvis representeras hamnen i Trelleborg av två noder: 

”828731” som representerar en färjeterminal och endast angörs av (väg- och järnvägs-)färjor, och 

”828721” som representerar en sjöfartshamn dit all övrig sjöfart går. I Samgods finns (förutom 

container- och övriga lastfartyg) även fartygskategorin RoRo70. Denna betraktas som en vanlig 

sjöfartstransporter och lastning sker vid sjöfartshamnarna. Någon uppdelning på enheter (lastbilar) 

görs (till skillnad mot färjorna) inte för RoRo-fartyg. Detta innebär att enda möjligheten att från 

Samgods beräkna antal lastbilar som transporteras med RoRo är att studera antalet lastbilar som går 

på vägen från hamnen. Om hamnen är mixad, dvs både RoRo och bulk (eller container) transporteras 

där, så går det inte att isolera RoRo-lastbilarna. 

Ovannämnda komplikationer försvårar jämförelserna och begränsar de möjligheter vi har. I Tabell 6.1 

beskrivs för varje enskild hamn i undersökningen vilken Samgods-nod som används. 

Tabell 6.1 Kopplingen mellan hamnar i TrV:s undersökning och noder i Samgods. 

Hamn i TrV:s 
undersökning 

Samgods-
nod 

Kommentar 

Strömstad 848631 I Samgods finns två noder, en sjöfartsnod och en färjenod (färjan 
Strömstad-Sandefjord). I hamnundersökningen är det lastbilar till 
färjan Strömstad-Sandefjord som undersökts. 

Göteborgs 
RoRo 

- I Samgods finns en sjöfartsnod för Göteborg. Denna inkluderar 
RoRo-, container-, bulk- och oljetransporter. Omöjligt att separera 
RoRo från de övriga fartygstyperna på landsidan. Därför kan ej 
jämförelser mellan hamnundersökningen och Samgods göras. 

Danmarks- & 
Tysklands- 
Terminalerna i 
Göteborg 

848031 I Samgods finns en färjenod i Göteborg. Den är kopplad till linjerna 
Göteborg-Fredrikshavn och Göteborg-Kiel. Detta torde motsvara 
Danmarks- resp Tysklands-terminalerna. Vi behöver summera 
resultaten från dessa delar av hamnundersökningen innan 
jämförelser med Samgods kan göras. Detta görs med hjälp av totaler 
för resp terminal. Fås från Sjötrafik. 

                                                           
69 Lägst i Skåne-hamnarna (5-8%) och högst i Göteborg (26-45%). 
70 Egentligen finns tre olika storleksklasser för RoRo:  RO3, RO6 resp RO10.   
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Varbergs 
Danmarks-
terminal 

838331 Hamnundersökningen omfattar transporterna med färjan till Grenå. 
Denna svarar exakt mot färjenoden 838331. 

Helsingborgs 
RoRo 

828331 I Samgods finns en sjöfartsnod och en färjenod. Färjenoden svarar 
mot två färjelinjer, en till Helsingör och en till Oslo. Den senare har 
(felaktigt) tilldelats ganska mycket flöden. 

Malmö 828031 Hamnundersökningen omfattar linjen Malmö-Travemunde. Den 
motsvaras exakt av färjenoden 828031. Tyvärr är Samgodsflödena 
dåligt inkalibrerade på den linjen och huvuddelen av flödena går där 
i stället via Trelleborg. 

Trelleborg 828731 I Samgods finns en sjöfarts- och en färjenod. Färjenoden svarar mot 
tre färjelinjer: Gdansk, Rostock och Travemunde.  

Ystad 828631 I Samgods finns en sjöfarts- och en färjenod. Färjenoden svarar mot 
färjelinjen till Swinoujscie. 

Karlshamn 808231 I Samgods finns en sjöfarts- och en färjenod. Färjenoden svarar mot 
färjelinjer till Klaipeda och Liepaja. 

Karlskrona 808031 I Samgods finns en sjöfarts- och en färjenod. Färjenoden svarar mot 
färjelinjen till Gdynia. 

Öresundsbron - Två nätverksnoder kan definiera bron i Samgods. SelectLink kan 
användas för att visa hur flöden över bron förgrenar sig. 

 

6.3 Fördelningar på av/pålastningsområden 
Från TrV:s undersökning presenteras fördelningen för transporternas start- och målpunkter, dels 

inom Sverige (inkl. transit), dels över alla länder i Europa. Detta görs för varje individuell hamn som 

ingår i undersökningen. Någon uppdelning på in- resp. utgående transporter genom hamnen görs 

dock inte i rapporten, det är enbart summan av dessa som presenteras71. Man bör observera att 

start- och målpunkterna inte nödvändigtvis utgör godsets producentort respektive slutdestination, 

utan i stället gäller den aktuella lastbilstransporten från/till den aktuella hamnen.  

Som jämförelsedata från Samgods är det lämpligt att använda OD-matriser för lastbilsklasserna. De 

tyngre klasserna, HGV40 och HGV60, dominerar mycket kraftigt i flödena till/från hamnarna, även 

när det gäller antalet fordon. Både tomma och lastade fordon i Samgods medräknas. 

I Tabell 6.2 visas resultatet av jämförelserna för respektive undersökt hamn. I många fall tycks 

Samgods underskatta de lokala transporterna kraftigt, dvs de som utgår från, eller slutar, i samma 

NUTS-område som hamnen tillhör (se gulfärgade celler). En förklaring till detta kan vara att Samgods 

inte fångar upp omlastningar vid en närbelägen lastbilsterminal, som exempelvis finns vid 

Helsingborg. Även i andra fall kan man finna anmärkningsvärda avvikelser, t ex transporterna mellan 

Karlshamn och ”Småland med öarna”, som Samgods tycks överskatta kraftigt på bekostnad av 

transporterna till Västsverige. 

 

                                                           
71 Ur rådata bör det emellertid vara möjligt att göra uppdelning på transporter till resp från Sverige. 
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Tabell 6.2 Fördelningar [%] av start- och målpunkter på NUTS-2-nivå för transporter till/från hamnar i TrV:s undersökning. 
Jämförelser mellan resultat från TrV:s hamnundersökning72 och Samgods (SG). För Göteborg har en sammanvägning mellan 
Danmarks- och Tysklandsterminalerna gjorts. Gulmarkerade celler anger det NUTS-2-område som hamnen tillhör. 

 

 

6.4 Fördelningar på terminaler/övrigt 
En intressant variabel som samlats in i TrV:s hamnundersökning är huruvida lastbilstransporten på 

den svenska sidan går till en terminal eller ej. Man har därvid gjort åtskillnad mellan pålastning vid 

utresa från Sverige, och avlastning vid inresa till Sverige. I Tabell 6.3 ser man att dessa andelar 

varierar mycket mellan de olika hamnarna men även mellan transporternas riktning (utresa eller 

inresa). Vid utresan vid RoRo-terminalen i Göteborg uppmättes så många som 61% av alla 

lastbilstransporter ha startat från en terminal. Man kan kanske förmoda att en del av transporterna 

utgår från den aktuella hamnen, som därmed i sig räknas som en terminal. Men oavsett detta bör det 

vara en betydande andel som kommer från någon lastbils- eller kombiterminal. 

I Samgods förekommer inte ett enda fall där lastbilstransporten till hamnen har utgått från en 

terminal. En förklaring till detta är avsaknaden av kedjor som krävs för sådana kombinationer. 

Sådana kedjor är knappast relevanta eftersom omlastningskostnaderna sannolikt skulle förhindra 

den typen av lösningar i modellen73. Denna brist bidrar sannolikt till den underskattning av ”lokala” 

lastbilstransporter till hamnarna som observerades i föregående avsnitt. 

 

                                                           
72 I TrV:s redovisning ingår även transittrafik till Norge och Finland. Dessa har exkluderats och fördelningen har 
justerats så att den gäller strikt inom Sverige. 
73 Att omlastningar vid hamnnära terminaler ändå förekommer i verkligheten beror på andra faktorer som 
modellen inte fångar upp. 

NUTS-kod NUTS-område TrV SG TrV SG TrV SG TrV SG TrV SG TrV SG TrV SG TrV SG

11 Stockholm 0 1 5 4 3 13 5 5 7 14 9 9 0 2 13 11

12 Östra Mellansverige 1 4 12 16 13 15 4 10 9 13 6 15 9 8 18 15

21 Småland med öarna 13 14 12 7 24 17 9 17 11 9 13 18 20 63 25 38

22 Sydsverige 23 3 3 3 5 13 59 35 42 36 39 25 36 15 11 13

23 Västsverige 59 77 47 51 49 31 18 28 20 16 21 19 33 9 18 5

31 Norra Mellansverige 3 1 14 15 3 10 4 5 10 11 9 13 1 3 14 7

32 Mellersta Norrland 0 0 2 3 1 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5

33 Övre Norrland 1 0 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 7

KarlskronaHelsingborgStrömstad Göteborg Varberg Trelleborg Ystad Karlshamn
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Tabell 6.3 Andel lastbilstransporter [%] från/till hamnarna som börjar/slutar vid en terminal. 

 

 

6.5 Fördelningar på färdvägar 
En intressant variabel som insamlats i TrV:s hamnundersökning är de färdvägar som lastbils-

chaufförerna väljer att köra till (och från) hamnen. Man har vid intervjutillfället låtit förarna rita 

färdvägen på en karta. Från Samgods kan motsvarande74 ruttflöden till/från resp. hamn beräknas75. 

Tyvärr försvåras jämförelserna av att i rapporteringen av hamnundersökningen presenteras flöden 

generellt per vägnummer, men inte någon specifik plats utefter vägarna. För exempelvis transporter 

till Varberg hamn, skiljer man inte mellan de transporter som kommer norrifrån utefter E6/E20 från 

de som kommer söderifrån. Jämförelsen hade underlättats av om man specificerat %-satser på fler 

strategiska punkter på kartorna76.    

I Tabell 6.4 visas jämförelser för de vägar där jämförelser kan göras. Den mest anmärkningsvärda 

avvikelsen har erhållits i Ystad hamn, där enligt hamnundersökningen 70% av transporterna kommer 

från E65 (från Malmö) medan motsvarande värde beräknat med Samgods endast är 5%. I stället har 

Samgods lagt huvuddelen (72%) av flödena till Ystad hamn på väg 19 (från Kristianstad). Huvuddelen 

av dessa flöden kommer (enligt Samgods) från E4. I verkligheten går dessa flöden i stället på 

europavägarna förbi Helsingborg och Malmö till Ystad. Flödena på väg 13 (från Hörby) kommer enligt 

Samgods från västkusten, men enligt hamnundersökningen härrör de snarare från Småland och 

Blekinge. 

Även för transporter till Trelleborg hamn kan man ana en viss ”ostlig tendens” hos Samgods, 

såtillvida att 16% beräknas passera Lund på E22 medan motsvarande värde från 

hamnundersökningen är endast 3%. Enligt hamnundersökningen går dessa i stället utefter E6/E20. 

Malmö hamn har utelämnats eftersom Samgods-flödena dit är så små. Vid Samgods-beräkningarna 

har endast flöden till färjor medtagits. I Samgods beräknas även andra RoRo-flöden mellan 

Malmö/Trelleborg och Tyskland. Som nämndes i avsnitt 6.2 finns ingen möjlighet att beräkna hur 

dessa fördelas på svenska vägar.  

                                                           
74 För Samgods del har för enkelhets skull endast lastade fordon medräknats. Tomtransporter har utelämnats.  
75 Detta har gjorts med den mycket användbara funktionen SelectLink. 
76 Enbart en fråga om presentation av resultatet. Det insamlade datamaterialet är tillräckligt för att 
åstadkomma detta. 

På (utresa) Av (Inresa) På (utresa) Av (Inresa)

Strömstad 21 13 0 0

Gtbg RoRo 61 32 0 0

Gtbg Danmark 26 20 0 0

Gtbg Tyskland 25 18 0 0

Varberg 38 34 0 0

Helsingborg 22 23 0 0

Malmö 29 25 0 0

Trelleborg 23 17 0 0

Ystad 14 13 0 0

Karlshamn 40 51 0 0

Karlskrona 17 13 0 0

TrV Samgods
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Tabell 6.4 Andel i % av antal lastbilstransporter till en viss hamn som färdas på en viss väg. Jämförelser mellan TrV:s 
hamnundersökning och beräkningar i Samgods. 

 

 

6.6 Konsistenskontroll mellan sjö- och landsidan i Samgods 
Vad som sker på landsidan i hamnarna i Samgods är inte närmare undersökt tidigare. Inte heller den 

validering av Samgods med avseende på Trafikanalys undersökning ”Sjötrafik” säger särskilt mycket 

om situationen på landsidan eftersom det i Samgods finns en betydande diskrepans mellan de 

godskvantiteter som transporteras till/från hamnarna med väg eller järnväg, och de som 

transporteras till från hamnarna med fartyg. I Tabell 6.5 tydliggörs denna diskrepans. 

Hamn Väg TrV Samgods

Strömstad 164 (mot Ed-Bengtsfors) 0 8

Strömstad V44 (Uddevalla-Trollhättan) 14 34

Strömstad E18 8 0

Göteborg E45 (mot Trollhättan) 25 13

Göteborg V40 (mot Borås) 5 17

Varberg V41 (mot Borås) 22 43

Varberg V153 (mot Värnamo) 14 19

Helsingborg E4 N 43 18

Helsingborg V21 (mot Hässleholm) 3 10

Trelleborg V108 (mot Svedala) 2 0.4

Trelleborg E6 (mot Malmö) 98 96

Trelleborg E22 (vid Lund) 3 16

Trelleborg V23 (Höör-Hässleholm) 2 6

Ystad E65 (mot Malmö) 70 5

Ystad V13 (mot Hörby) 17 21

Ystad V19 (mot Kristianstad) 11 72

Karlshamn V29 (mot Växjö) 16 45

Karlskrona V122 (mot Växjö) 0 12

Karlskrona V28 (mot Emmaboda) 28 26
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Tabell 6.5  Antal ton från/till svenska hamnar på land och till sjöss enligt Samgods. 

 

 

Det kan finns naturliga förklaringar till sådana avvikelser. Omlastningar från fartyg till fartyg sker i 

ganska stor omfattning i exempelvis Göteborgs hamn. Direkt-access till sjöfart sker i en del 

industrihamnar. Användningen av pipelines i vissa Bohus-hamnar är en komplicerande faktor. I vissa 

fall kan hamnen även användas som omlastningsterminal för landtransporter. Samgods beräknar att 

mer än 5 milj ton lastas om i Trelleborgs hamn mellan väg och järnväg, vilket är en orimligt hög 

skattning. Detta är sannolikt en effekt av kalibreringen, där omlastningskostnaderna sattes lågt i 

hamnen för att få rimliga flöden med färjorna från Trelleborg, men som samtidigt fick den allvarliga 

sidoeffekten att stora mängder gods där lastades om mellan lastbil och tåg. Man kan också se det 

som en följd av felaktig definition av omlastningsmöjligheter i hamnen. 

 

  

Kustområde Sea Road+Rail Diff Sea-(Road+Rail)

Haparanda-Skellefteå 7 129 761 2 819 553 4 310 207

Umeå-Sundsvall 7 447 124 6 790 187 656 937

Hudiksvall-Gävle 5 377 240 5 133 719 243 521

Norrtälje-Nynäshamn 14 945 088 8 672 404 6 272 685

Uppsala-Eskilstuna (Mälaren) 927 252 904 536 22 717

Södertälje-Norrköping 6 596 748 6 218 113 378 635

Västervik-Kalmar 1 629 588 1 494 664 134 924

Visby (Gotland) 3 721 705 3 075 140 646 565

Karlskrona-Trelleborg 17 855 793 23 171 108 -5 315 315

Malmö-Helsingborg 16 533 877 16 240 313 293 564

Halmstad-Varberg 5 456 762 4 992 704 464 058

Göteborg(nedanför Trollhätte kanal) 43 447 453 34 877 259 8 570 193

Stenungsund-Strömstad 19 182 005 4 004 105 15 177 900

Trollhättan-Kristinehamn (Vänern) 1 187 264 1 186 436 827

Totalt 151 437 659 119 580 242 31 857 417
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7 Sammanfattning och slutsatser 
Validering av Samgods-modellen med avseende på oberoende lastbilsdata har visat sig vara en 

mycket komplicerad uppgift. En av orsakerna till detta är osäkerheterna i det datamaterial som man 

utgår från. Det finns ett antal olika datakällor som man kan validera Samgods mot: 

lastbilsundersökningar från Sverige och andra länder, Trafikverkets undersökning av syd- och 

västsvenska hamnar, slangmätningar av lastbilsflöden på det svenska vägnätet77 samt andra 

partikulärundersökningar i form av trafikmätningar på strategiska ställen som hamnar eller längs 

trafikstråk. I samtliga fall finns brister i datamaterialet som gör det svårt att med bestämdhet säga 

hur verkligheten ser ut, den verklighet som vi vill jämföra/validera Samgods mot. De brister som finns 

är exempelvis underrapporteringar av verkliga transporter i de statistiska undersökningarna eller, för 

partikulärundersökningarna, att urvalet inte är statistiskt baserat, att bortfallet är snedvridet eller att 

omfattningen av mätningarna är för liten. De data som i huvudsak använts som valideringsdata i 

denna studie är den svenska lastbilsundersökningen (dvs för svenskregistrerade lastbilar) 

kompletterad med data om utländska lastbilar från motsvarande undersökningar i olika länder 

(”Eurostatdata”). För de svenska lastbilarna bör kvalitén vara god eftersom de är justerade för 

stillestånds-problematiken, och konfidensintervall kan beräknas. För de utländska fordonen är 

osäkerheten betydande, exempelvis har inte någon justering för stilleståndsproblematiken 

genomförts. Därför beräknas heller inga konfidensintervall för dessa. För att bedöma kvalitén i data 

för de utländska lastbilarna har jämförelser gjorts mot data från TrV:s hamnundersökning. De senare 

används även för en mer direkt jämförelse mot Samgods. Det gäller främst fördelningar på färdvägar 

till/från vissa hamnar i Sverige.  

Ett annat stort problem vid valideringen är skillnader i de kategoriuppdelningar som används i 

lastbilsundersökningarna och i Samgods. Exempelvis används i Samgods den geografiska indelningen 

domestic, domestic total och international, medan man i lastbilsundersökningarna naturligen 

använder indelningen svenska lastbilar inrikes, svenska lastbilar utrikes samt utländska lastbilar. Utan 

modellberäkningar är det svårt att pussla samman dessa kategorier så att man får exakta 

motsvarigheter. Ett ytterligare exempel är de olika varugruppsindelningarna. De skilda 

kategoriuppdelningarna ger överlag en fragmentiserad bild med endast approximativa 

motsvarigheter för vissa fall. 

Utöver de ovannämnda problemen kan vagheter i begrepp i Samgods vålla stora svårigheter vid 

valideringen. Sådana oklarheter i definitionerna kanske man vid tillämpningen av modellen oftast 

inte reflekterar över, men vid valideringsarbetet krävs det att man preciserar begreppen, annars blir 

valideringen omöjlig eller meningslös. Paradexemplet på ett sådant begrepp är lastbilsklasserna i 

Samgods. Den gängse generella bilden är att de bygger på begreppet totalvikt. I modellen används 

dock främst maxlastvikter (lastkapaciteter) i beräkningarna. I studien visar vi, med hjälp av data från 

den svenska lastbilsundersökningen att indelningen i totalviktsklasser inte är konsistent med de 

maxlastviktsklasser som används i modellen. Denna inkonsistens leder till metodologiska problem 

när jämförelser av Samgodsdata och valideringsdata ska göras för enskilda lastbilsklasser. Man får 

skilda resultat vid jämförelserna beroende på om man väljer att använda totalvikt eller maxlastvikt. 

En ytterligare komplikation vid jämförelserna är att alla lastbilar tillhörande en viss klass i modellen 

antas ha identiska egenskaper medan motsvarande klass i valideringsdata utgörs av en närmast 

                                                           
77 Denna datakälla har inte använts i detta arbete. Detta har i stället studerats i (Edwards,2018).  
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kontinuerlig variation av fordon med olika egenskaper. Exempelvis antas alla lastbilar i 

Samgodsklassen HGV40 ha en kapacitet mellan 15 och 28 ton, men modellmässigt tilldelas alla 

fordon en kapacitet på 28 ton. Vid valideringen kommer dock dessa att jämföras med lastbilar med 

maxlastvikter inom intervallet 15-28 ton. 

Totalviktsdefinitionen är problematisk även då man ska begränsa tunga fordon till vissa länder. Detta 

görs genom att postulera att klassen HGV60 endast får köra i Sverige och Finland. I verkligheten har 

vi i stället begränsningar på bruttovikter för olika länder, vilket innebär att HGV60-fordon kan köra 

utomlands men inte med full last. 

I rapporten föreslås en alternativ definition av lastbilsklasserna i Samgods baserad på 

axelkonfiguration. En fördel med detta skulle vara en ökad tydlighet och distinktion i definitionen. En 

ytterligare fördel är att klasserna då skulle bli direkta observabler vid fältobservationer (exempelvis 

vid hamnar, terminaler o dyl).  Frågan behöver dock utredas i mer detalj. 

Om man ser till resultaten av valideringarna i denna studie, så framträder avvikelserna mellan 

Samgods och lastbilsundersökningarna beträffande fördelningen av tonkm på varugrupper som den 

kanske mest anmärkningsvärda (se Tabell 5.10 och Tabell 5.11). Även om de olika 

varugruppsindelningarna fördunklar jämförelsen åtskilligt, så är diskrepanserna så omfattande att de 

överskuggar problemet med varugruppsindelningarna. Denna avvikelse borde studeras mer 

ingående. Även i valideringsrapporten om sjötrafik (Trafikverket,2017a) konstaterades i åtminstone 

en del fall stora avvikelser på varugruppsnivå. Denna bild förstärks här när det gäller lastbilstrafik. 

En närmast lika anmärkningsvärd avvikelse gäller fördelningen av lastfaktorer (se Figur 5.3 och Figur 

5.4). De beräknade lastfaktorerna i Samgods är (för inrikes transporter) markant högre än i den 

svenska lastbilsundersökningen. Denna bild förstärks av resultaten i avsnitt 5.1, där genomsnittliga 

lastvikten (per lastat fordon) för Samgods ligger ca 50% högre än för valideringsdata. Även om totala 

nivåer på både trafik- och transportarbetet ligger inom rimliga gränser (och är mycket väl 

överensstämmande för transportarbetet i domestic total tack vare kalibreringen) så ger Samgods en 

systematisk underskattning av trafikarbetet och/eller en överskattning av transportarbetet.    

En annan noterbar avvikelse är skillnader i fördelningarna för körsträckor (se Figur 5.1 och Figur 5.2). 

I Samgods tenderar de andelen längre körsträckor (för inrikes lastbilstransporter) vara större än 

motsvarande i den svenska lastbilsundersökningen.  

Däremot är överensstämmelsen god beträffande de geografiska fördelningarna av lastad respektive 

lossad godsmängd över de olika NUTS2-områdena i Sverige. Som ett undantag kan dock nämnas en 

snedfördelning mellan Stockholms län och Östra Mellansverige. En motsvarande snedfördelning har 

tidigare iakttagits för varugruppen ”Jordbruksprodukter” i en tidigare valideringsrapport 

(Trafikverket, 2018c). 

Beträffande jämförelsen mellan Samgods och Trafikverkets hamnundersökning så tycks Samgods i 

många fall underskatta de lokala transporterna till/från hamnen, dvs de transporter som utgår från, 

eller slutar, i samma NUTS-område som hamnen tillhör (se Tabell 6.2). Detta kan delvis bero på att 

Samgods inte modellerar transporter från terminaler (lastbils eller järnvägs) till hamnarna. Avvikelser 

när det gäller färdvägar till/från hamnarna har framför allt observerats i Skåne, där Samgods har en 

tendens att från hamnarna (särskilt Ystad) lägga flöden längre österut än vad hamnundersökningen 

indikerar.     
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Avslutningsvis kan nämnas att tillgången till mikrodata vid valideringsarbetet har öppnat upp för en 

problematisering och fördjupning av valideringsarbetet på ett helt annat sätt än vad som är möjligt 

då enbart valideringsdata på makronivå finns tillgänglig. Man leds snabbt och oundvikligt in i 

frågeställningar kring definitioner av begrepp i modellen och hur dessa ska tolkas. Dessa sätts på sin 

yttersta spets när man har möjlighet att jämföra med detaljerade data hämtade från verkligheten. 

Denna typ av analyser bör därför vara värdefull vid mer grundläggande utvecklingsarbete av 

modellen liksom i arbetet med ASEK.   
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Bilaga 1 Variabelbeskrivning för Lastbilsundersökningen 

Nr. Variabel Beskrivning Typ 

 

Tabell: ADB_LB_KVARTAL_2015 

1 Yy Årsindikator num 

2 Qq Kvartalsindikator num 

3 Lid Lastbilens identifikationsnummer num 

4 RegNr Lastbilens registreringsnummer char (6) 

5 Kvartal Det kvartal lastbilen är med i urvalet num 

6 MatStart Startdatum för mätveckan (enligt urval) datum 

7 MatSlut Slutdatum för mätveckan (enligt urval) datum 

8 MatVecka Mätvecka (enligt urval) num 

9 MatStartF Startdatum för mätveckan (faktiskt) datum 

10 MatSlutF Slutdatum för mätveckan (faktiskt) datum 

11 MatVeckaF Mätvecka (faktiskt) num 

12 InkDatum Anger när blanketten inkom till EVRY datum 

13 AvPrKod Avprickningskod num 

14 AvPrKodKom Avprickningskod, kommentar char (50) 

15 AvprDatum Avprickningsdatum datum 

16 AgarByte Markering då ägarbyte skett num 

17 Formedlare Huvudsakliga transportförmedlare under mätveckan num 

18 EjAnv Dagar då lastbilen ej utnyttjades under mätveckan num 

19 EjAnvOrsak Orsaken till att lastbilen inte utnyttjades under mätveckan num 

20 AnvVecka Hur många hela veckor beräknas denna lastbil utnyttjas under innevarande månad? num 

21 TidAtgang Tidsåtgång i minuter att fylla i blanketten num 

22 TidKanEj Kan ej uppskatta tidsåtgång num 

23 OvrUppl Har ni något ni vill tillägga eller upplysa oss om? num 

24 AntPamin Antal påminnelser (1=en postal, 2=två postala, 3=två postala+telefonpåminnelse) num 

25 Paminn1 Datum då påminnelse 1 ska/har skickats ut datum 

26 Paminn2 Datum då påminnelse 2 ska/har skickats ut datum 

27 GrKod Granskningskod (2=har krävts granskning, 3=Maskinellt godkänd) num 

28 AterKont Antal tillfällen uppgiftslämnare har återkontaktats num 

29 KorRapp Anger om uppgifter lämnats via körrapport num 

30 ExcelRapp Anger om uppgifter lämnats via Excellblankett num 

31 EUpop Markering om ingår i EU redovisningen num 

32 VV_OrgNr Organisationsnummer (från adressfil) char (11) 

33 VV_FtgNamn Lastbilsägarens företagsnamn char (36) 

34 VV_Adress Lastbilsägarens adress char (30) 

35 VV_Postnr Lastbilsägarens postnummer char (5) 

36 VV_Ort Lastbilsägarens postort char (18) 

37 FDB_Telefon Lastbilsägarens telefon char (14) 

38 VV_Mobil Lastbilsägarens mobiltelefonnummer char (14) 

39 VV_Telefax Lastbilsägarens telefax char (14) 

40 VV_Email Lastbilsägarens e-postadress char (30) 

41 WebbEnkat Indikator för svar via webbenkät num 

42 RegDatum Datum för första registrering datum 

43 KarKodTillagg Karosserikod, tillägg char (2) 

44 TotVikt Totalvikt i Kg num 

45 TjVikt Tjänstevikt i Kg num 

46 AntAx Antal axlar num 

47 Arsmod Årsmodell num 

48 KarKod Karosserikod num 
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Nr. Variabel Beskrivning Typ 

49 YrkM Anger om lastbilen används i yrkesmässig trafik (1=Yrkesmässig, 0=Firmatrafik) num 

50 MaxLv Maximilastvikt för lastbilen/dragbilen num 

51 PeOrgNr Person- och Organisationsnummer (10 tecken) char (10) 

52 SNI Kod för huvudnäringsgren (SNI 2007) char (5) 

53 SNR Stratumbeteckning char (6) 

54 VV_Kommun Kommunkod (från adressfil) char (6) 

55 Svar Svarsindikator (avprkod=11,12,30,31 är svarande) num 

56 Year Undersökningsår num 

57 KmSvMLast Körda km inrikes med last under mätveckan num 

58 KmSvULast Körda km inrikes utan last under mätveckan num 

59 KmUtMLast Körda km i utrikes med last under mätveckan num 

60 KmUtULast Körda km i utrikes utan last under mätveckan num 

61 KmSvTot Körda km inrikes totalt under mätveckan num 

62 KmUtTot Körda km i utrikes totalt under mätveckan num 

63 NACE NACE Rev. 2 (variabel A1.6 till Eurostat) char (5) 

64 Lillan Antal svarande i respektive stratum num 

65 StoraN13 Antal lastbilsveckor per stratum (StoraN*13) num 

66 Vikt Uppräkningsvikt (rak uppräkning inom stratum) num 

67 StillSNR Stratumbeteckning, stilleståndsundersökningen char (3) 

68 pA Skattad sann andel lastbilsveckor med körningar num 

69 pAprim Skattad rapporterad andel lastbilsveckor med körningar num 

70 pa_vagd Skattad sann andel lastbilsveckor med körningar (sammanvägd) num 

71 wg Inflationsvikt för felaktigt angivet stillestånd (bygger på sammanvägda pA). Används i statistikproduktion fr.o.m. 2015-Q1. num 

72 MiljoKlass Miljöklass char (6) 

73 MiljoKl Miljöklass (kategoriserad) char (8) 

 

Tabell: ADB_STRATUM_2015 

1 yy Årsindikator num 

2 qq Kvartalsindikator num 

3 SNR Stratumbeteckning char (6) 

4 StoraN StoraN num 

5 Kvartal  num 

6 Lillan Urvalsstorlek i respektive stratum num 

 

Tabell: ADB_STRATUMSM_2015 

1 yy Årsindikator num 

2 qq Kvartalsindikator num 

3 SNR Stratumbeteckning char (6) 

4 Lillan Antal svarande i respektive stratum num 

5 StoraN StoraN num 

6 Kvartal  num 

7 StoraN13 Antal lastbilsveckor per stratum (StoraN*13) num 

8 Vikt Uppräkningsvikt (rak uppräkning inom stratum) num 

 

Tabell: ADB_KORNING_2015 

1 Lid Lastbilens identifikationsnummer num 

2 RegNr Lastbilens registreringsnummer char (6) 

3 KarKodTillagg Karosserikod, tillägg char (2) 

4 MiljoKl Miljöklass (kategoriserad) char (8) 

5 yy Årsindikator num 

6 qq Kvartalsindikator num 

7 Kid Körningens identifikationsnummer num 
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Nr. Variabel Beskrivning Typ 

8 Kvartal Kvartal num 

9 KorNr Körningens ordningsnummer enligt blankett num 

10 KorTyp Typ av körning num 

11 AntLikaKor Antal gånger lika körningar transporterats num 

12 StartOrt Ort för pålastning för aktuell körning char (50) 

13 StartNUTS3 Startområde i NUTS3-kod char (5) 

14 StartTTyp Terminaltyp vid pålastning för aktuell körning num 

15 SlutOrt Ort för avlastning för aktuell körning char (50) 

16 SlutNUTS3 Slutområde i NUTS3-kod char (5) 

17 SlutTTyp Terminaltyp vid avlastning för aktuell körning num 

18 KmKorda Körningens totala kilometer num 

19 KgKvant Pålastade kilo under körningen num 

20 TonKm Tonkm num 

21 LastGrad Lastutrymmets volymutnyttjande (i klasser) num 

22 Varukod Huvudsakligt varuslag på körningen char (3) 

23 StartOmr Pålastningsområde, län i Sverige, landskod för utrikes ort char (2) 

24 StartOmrStor Pålastningsområde, storstadsområde char (4) 

25 SlutOmr Avlastningsområde, län i Sverige, landskod för utrikes ort char (2) 

26 SlutOmrStor Avlastningsområde, storstadsområde char (4) 

27 Utrikes Indikatorvariabel för om körningen räknas som utrikes (1) eller inrikes (0) num 

28 Riktning Riktningsindikator för körning (0=inrikes, 1=Sverige till utlandet, 2=Utlandet till Sverige, 3=Cabotage, 4=Tredjelandstrafik) num 

29 Dummy Dummyvariabel, antar värdet 1 för samtliga observationer num 

30 Tom En tomsändning registreras med 1, sändning med last=0 num 

31 TTon Pålastad vikt under körningen (1000 ton) num 

32 TKm Körningens längd (1000 km) num 

33 MTonKm Transportarbete (1 000 000 tonkm) num 

34 InomLan Hjälpvariabel till tabell 2. Start och slut inom ett och samma län (0=inom olika län/område, 1=inom samma län/område, 

2=Yttre till kärnan och vice versa) 

num 

35 Year Undersökningsår num 

36 YrkM Anger om lastbilen används i yrkesmässig trafik (1=Yrkesmässig, 0=Firmatrafik) num 

37 SNR Stratumbeteckning char (6) 

38 Lillan Antal svarande i respektive stratum num 

39 StoraN13 Antal lastbilsveckor per stratum (StoraN*13) num 

40 Vikt Uppräkningsvikt (rak uppräkning inom stratum) num 

41 StillSNR Stratumbeteckning, stilleståndsundersökningen char (3) 

42 wg Inflationsvikt för felaktigt angivet stillestånd (bygger på sammanvägda pA). Används i statistikproduktion fr.o.m. 2015-Q1. num 

43 LastGradProc Lastutrymmets volymutnyttjande (i procent) num 

44 LastTypKat Lasttyp (kategoriserad) num 

45 TotViktEkip Totalvikt i Kg (ekipage) num 

46 MaxLvEkip Maxlastvikt  i Kg (ekipage) num 

47 TotViktEkipKat Totalvikt i ton (ekipage, kategoriserad) char (9) 

48 MaxLvEkipKat Maxlastvikt  i Kg (ekipage, kategoriserad) char (8) 

49 AntAxlEkip Antal axlar (ekipage) num 

50 AntAxlEkipKat Antal axlar (ekipage, kategoriserad) char (8) 

51 KonfEkip Konfiguration (ekipage) num 

52 AxelKonfEkip Axelkonfiguration (ekipage) num 

53 AxelKonfEkipText Axelkonfiguration (ekipage) char (60) 

54 VKodTomLast Tomkörning med varugrupp kopplad till körningen char (3) 

55 NST3TomLast Tomkörning med varugrupper (enligt NST 2007 - treställig kod) kopplad till körningen char (3) 

56 TrpAvst1 Transportavstånd (km) char (7) 

57 TrpAvst2 Transportavstånd (km) char (7) 

58 TrpAvst3 Transportavstånd (km) char (9) 
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Nr. Variabel Beskrivning Typ 

59 KarKodKat Karosskod (kategoriserad) char (2) 

60 NST3 Varugrupper (enligt NST 2007 - treställig kod) char (3) 

61 NST2 Varugrupper (enligt NST 2007 - tvåställig kod) char (2) 

62 StartLand StartLand (alpha 2) char (2) 

63 StartLandTyp StartLand (kategoriserad) char (17) 

64 StartLandTyp2 StartLand (kategoriserad, tabelleringsvariabel) char (17) 

65 SlutLand SlutLand (alpha 2) char (2) 

66 SlutLandTyp SlutLand (kategoriserad) char (17) 

67 SlutLandTyp2 SlutLand (kategoriserad, tabelleringsvariabel) char (17) 

68 StartRegion Pålastningsregion (vid pålastning i Sverige) char (4) 

69 SlutRegion Avlastningsregion (vid avlastning i Sverige) char (4) 

70 FordAlder Fordonets ålder (år, statistikår minus år för regdatum) char (12) 

 

Tabell: ADB_TRANSIT_2015 

1 yy Årsindikator num 

2 qq Kvartalsindikator num 

3 Kid Körningens identifikationsnummer num 

4 TranNr Transitland-nr num 

5 Land Transitland char (2) 

 

Tabell: ADB_SANDNING_2015 

1 yy Årsindikator num 

2 qq Kvartalsindikator num 

3 Lid Lastbilens identifikationsnummer num 

4 RegNr Lastbilens registreringsnummer char (6) 

5 Sid Identifikationsnummer för sändning num 

6 Kid Identifikationsnummer för vilken körning sändningen hör till num 

7 BlSandNr Blankettens sändningsnummer num 

8 PaLastDag Datum för pålastning datum 

9 AntLikaSand Antal gånger lika sändningar transporterats num 

10 DistRunda Distributions- eller uppsamnlingsrunda num 

11 AntStopp Antal stopp vid distributions/uppsamlingsrunda num 

12 PaPostNr Lastningsortens postnummer char (5) 

13 PaOrt Ort för pålastning för aktuellt sändning char (50) 

14 PaOmr Pålastningsområde, län i Sverige, landskod för utrikes ort char (4) 

15 PaNuts3 Pålastningsområde i NUTS3-kod char (5) 

16 PaTTyp Terminaltyp vid pålastning för aktuell sändning num 

17 AvPostNr Lossningsortens postnummer char (5) 

18 AvOrt Ort för avlastning för aktuellt sändning char (50) 

19 AvOmr Avlastningsområde, län i Sverige, landskod för utrikes ort char (4) 

20 AvNuts3 Avlastningsområde i NUTS3-kod char (5) 

21 AvTTyp Terminaltyp vid avlastning för aktuell sändning num 

22 SlapSand Indikator för släp på sändning num 

23 KmKorda Körda kilometer med den aktuella sändningen num 

24 KgKvant Sändningens vikt i kilo num 

25 VKodKlTxt Varukod i klartext char (50) 

26 Varukod Varukod, huvudsaklig för sändningen char (3) 

27 ADRKlass Klassning av godset enligt ADR char (3) 

28 UNNummer UN-nummer på det farliga godset char (4) 

29 Kvantitet Den kvantitet som det farliga godset angivits i num 

30 Enhet Den enhet som mängden farligt gods upgivits i (kg, liter eller m3) char (2) 

31 LastGrad Lastutrymmets volymutnyttjande (i klasser) num 
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Nr. Variabel Beskrivning Typ 

32 LastTyp Lasttyp, anger hur godset är lastat, t.ex. på pall eller i container num 

33 Logix Route Logix har använts för imputering av km num 

34 KorTyp Typ av körning num 

35 Tom En tomsändning registreras med 1, sändning med last=0 num 

36 PaOmrStor Pålastningsområde, storstadsområde char (4) 

37 AvOmrStor Avlastningsområde, storstadsområde char (4) 

38 Kvartal Kvartal num 

39 Year Undersökningsår num 

40 Fgods Indikator för farligt gods (1=farligt gods, 0=ej farligt gods) num 

41 TTon Pålastad vikt under sändningen (1000 ton) num 

42 TKm Sändningens längd (1000 km) num 

43 MTonKm Sändningens transportarbete (1 000 000 tonkm) num 

44 ttonfgods Pålastad vikt av farligt gods under sändningen (1000 ton) num 

45 mtonkmfgods Sändningens transportarbete avseende farligt gods (1 000 000 tonkm) num 

46 SNR Stratumbeteckning char (6) 

47 Lillan Antal svarande i respektive stratum num 

48 StoraN13 Antal lastbilsveckor per stratum (StoraN*13) num 

49 Vikt Uppräkningsvikt (rak uppräkning inom stratum) num 

50 karkodimpklass Indikator för imputeringsklass antstopp. 1=skåpbilar, 2=skåp med kylaggregat, 3=avfallsbil, 4=växelflak, 5=övriga num 

51 MAntStopp Imputeringsvärde för AntStopp. Median inom varje karkodimpklass. num 

52 IAntStopp Imputeringsindikator för variabeln AntStopp num 

53 StillSNR Stratumbeteckning, stilleståndsundersökningen char (3) 

54 wg Inflationsvikt för felaktigt angivet stillestånd (bygger på sammanvägda pA). Används i statistikproduktion fr.o.m. 2015-Q1. num 

55 LastGradProc Lastutrymmets volymutnyttjande (i procent) num 

56 DistRundaTyp Typ av D/U-runda: 0=ej D/U-runda, 1=endast D, 2=endast U, 3=kombinerad D och U num 

57 SlapTyp1 Typ av släpvagn (släpvagn eller påhängsvagn), släp 1 num 

58 SlapTyp2 Typ av släpvagn (släpvagn eller påhängsvagn), släp 2 num 

59 AntAxlSlap1 Antal axlar, släp 1 num 

60 AntAxlSlap2 Antal axlar, släp 2 num 

61 TotViktSlap1 Totalvikt, släp 1 num 

62 TotViktSlap2 Totalvikt, släp 2 num 

63 MaxLvSlap1 Maximilastvikt, släp 1 num 

64 MaxLvSlap2 Maximilastvikt, släp 2 num 

65 Imputerad Imputeringsindikator  (1 om slaptyp1, maxlvslap1, totviktslap1, antaxlslap1 och slapsand är imputerad för dragbil, 

karkod=85/129/130) 

num 

66 Utrikes Indikatorvariabel för om sändningen räknas som utrikes (1) eller inrikes (0) num 

 

Tabell: ADB_SLAP_2015 

1 Yy Årsindikator num 

2 Qq Kvartalsindikator num 

3 Slid Släpets identifikationsnummer num 

4 SlapTyp Typ av släpvagn (släpvagn eller påhängsvagn) num 

5 AntAxl Antal axlar på släpet num 

6 TotVikt Släpets totalvikt (Kg) num 

7 MaxLv Släpets maximilastvikt (Kg) num 

8 TjVikt Släpets tjänstevikt (Kg) num 

9 Imputerad Imputeringsindikator för TotVikt/MaxLv (0=Ej imputering, 1=TotVikt, 2=MaxLv, 3=TotVikt+MaxLv) num 

 

Tabell: ADB_S_SLAP_2015 

1 Yy Årsindikator num 

2 Qq Kvartalsindikator num 

3 Sid Identifikationsnummer för sändning num 
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4 Slid Släpets identifikationsnummer num 

 

Tabell: ADB_LINJER_2015 

1 Yy Årsindikator num 

2 Qq Kvartalsindikator num 

3 LinjeNr Linjenummer (nyckelvariabel mellan S_Linje och Linjetabellen) num 

4 PaOrt Pålastningsort för pålastning till annat transportmedel char (50) 

5 AvOrt Avlastningsort för avlastning till annat transportmedel char (50) 

6 TrMedel Transportmedel (1=tåg, 2=färja) num 

7 PaOmr Pålastningsområde för omlastning till annat transportmedel char (2) 

8 AvOmr Avlastningsområde för omlastning till annat transportmedel char (2) 

 

Tabell: ADB_S_LINJE_2015 

1 Yy Årsindikator num 

2 Qq Kvartalsindikator num 

3 Sid Identifikationsnummer för sändning num 

4 LinjeNr Linjenummer (nyckelvariabel mellan S_Linje och Linjetabellen) num 

5 Datum Pålastdag för sändningen datum 

 

  



64 
 

 
 

Bilaga 2  Variabelbeskrivning för data från Eurostat 

 

  

Variable Description Anonymisation

RCount Reporting country. Dropped.

Year Year of the dataset. 

Quarter Quarter of the dataset. 

QuestN Questionnaire identifier. This identifies the vehicle record within the dataset.

A1_1

(optional) Possibility of using vehicle for combined transport. The values are {Y - Yes; N - 

No}. Dropped.

A1_3 Age of the road motor vehicle (lorry or road tractor). Years from first registration.

Top-coded so that ages beyond 

15 are replaced by “>15”.

A1_8_1 Total vehicle-kilometres during the survey period - loaded.

A1_8_2 (optional) Total vehicle-kilometres during the survey period - empty. 

A1_9

Vehicle weighting to be used to get full results from individual data, if the collection of 

data is carried out from a sample. This is a grossing-up factor.

Stratum Stratum identifier of sample in which vehicle appears.  Dropped.

A2_link Number of linked A2 records. Number of journey records linked to this vehicle record.

RCount Reporting country. Dropped.

Year Year of the dataset. 

Quarter Quarter of the dataset. 

QuestN Questionnaire identifier. This identifies the vehicle record within the dataset.

JournN

Journey identifier. This identifies the journey within the journeys performed by the same 

vehicle.

A1_2

(optional) Axle configuration. Although the axle configuration is a vehicle property, the 

configuration can change for each journey. Hence, it is included in the journey-related 

variables. Dropped.

A1_4

Maximum permissible laden weight. Multiples of 100 kg. This may change from journey to 

journey.

A1_5 Load capacity. Multiples of 100 kg. This may change from journey to journey.

A1_7

Type of transport. This variable specifies whether the journey is for hire or reward or on 

own account. 

A2_1

Type of journey. Laden journey involving one single basic transport operation; or laden 

journey involving several transport operations, but not considered as a collection or 

distribution round; laden journey of the collection or distribution round type; unladen 

journey.

A2_2 Weight of goods. Gross weight in 100kg. 

A2_3 Place of loading (of the goods road motor vehicle, for a laden journey). NUTS 3. Recoded from NUTS3 to NUTS2.

A2_4

Place of unloading (of the goods road motor vehicle, for a laden journey). Same coding as 

A2.3.

A2_5

Distance travelled, actual distance excluding the distance while being transported by 

another means of transport

A2_6 Tonne.km effected during the journey. 

A2_8

(optional) Place of loading, if any, of the goods road motor vehicle on another means of 

transport. Same coding as A2.3. Dropped.

A2_9

(optional) Place of unloading, if any, of the goods road motor vehicle from another means 

of transport. Same coding as A2.3. Dropped.

A2.10

(optional) Degree of loading of vehicle (in terms of maximum volume or space used 

during the journey).

A3_link Number of linked A3 records. Number of goods records linked to this journey record.

RCount Reporting country. Dropped.

Year Year of the dataset. 

Quarter Quarter of the dataset. 

QuestN Questionnaire identifier. This identifies the vehicle record within the dataset.

JournN

Journey identifier. This identifies the journey within the journeys performed by the same 

vehicle.

GoodsN Goods operation identifier. This identifies the goods operation within the journey.

A3_1 Type of goods, according to NST2007.

A3_2 Weight of goods. Gross weight in multiples of 100 kg. -

A3_3 Classification of dangerous goods. 

A3_4

(optional) Type of cargo. This classification consists of 10 categories labelled from 0 to 9 

describing the packaging of goods, if any. For example, 0 stands for "Liquid bulk goods (no 

cargo unit)", 1 stands for "Solid bulk goods (no cargo unit)", 2 stands for "Large freight 

containers", etc.

A3_5 Place of loading of the goods. Same coding as A2.3. Recoded from NUTS3 to NUTS2.

A3_6 Place of unloading of the goods. Same coding as A2.3. Recoded from NUTS3 to NUTS2.

A3_7

Distance travelled, actual distance excluding the distance while being transported by 

another means of transport

Ta
b

le
 A

1
 V

eh
ic

le
-r

el
at

ed
 v

ar
ia

b
le

s
Ta

b
le

 A
2

 J
o

u
rn

ey
-r

el
at

ed
 v

ar
ia

b
le

s
Ta

b
le

 A
3

 G
o

o
d

s-
re

la
te

d
 v

ar
ia

b
le

s



65 
 

 
 

Bilaga 3  NUTS2-regioner i Sverige 
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Bilaga 4  Nationella viktgränser för lastbilar 

 


